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Sistema
A tecnologia solar fotovoltaica permite efetuar o abastecimento de energia elétrica em 
locais isolados sem ligação à rede pública. Estes sistemas são geralmente constituídos por 
módulos fotovoltaicos, regulador de carga, inversor, baterias e, quando tal for justificável, 
equipamentos de apoio (ex.: gerador a gasóleo).

Os sistemas são dimensionados em função do perfil de consumo que considera a potência 
dos aparelhos de consumo instalados, a simultaneadade da utilização, o tempo de uso 
diário de cada um deles e o número de dias de autonomia pretendidos para o sistema.
Pode ainda ser utilizado um gerador para entrar em funcionamento em situações críticas da 
falta de energia solar, que garante o fornecimento de energia à instalação.

Aplicações
São inúmeras as aplicações dos sistemas solares isolados de produção de energia elétrica:
• locais isolados não servidos pela rede elétrica de distribuição
• casas de ocupação sazonal ou de fim-de-semana
• iluminação e rega doméstica
• utilizações rurais para agricultura ou agropecuária
• caravanas, embarcações, viaturas de socorro, viaturas de transporte



www.solius.pt

Sistema
Os sistemas solares fotovoltaicos isolados também podem ser instalados em locais com 
abastecimento público de energia elétrica. Nestes casos o objetivo é principalmente 
reduzir a fatura elétrica, armazenando energia durante o dia para ser utilizada fora das 
horas de sol, permitindo poupanças significativas na fatura mensal de eletricidade.

Normalmente estes sistemas são de menor dimensão pois não é necessário garantir vários 
dias de autonomia mas apenas algumas horas.

A energia armazenada pode ser utilizada em qualquer equipamento mas os maiores 
consumos devem ser preferencialmente durante o dia (rega, filtragem de piscinas, 
máquinas de lavar, bombas de calor, ar condicionado, etc.).

Aplicações
Este tipo de sistemas pode ser utilizado em qualquer instalação consumidora de energia elétrica:
• Moradias de utilização permanente ou sazonal;
• Aldeias, escolas, hospitais, parques de campismo, habitação
• Parques de jogos e diversões;



Exemplo de sistema isolado sem apoio
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POTÊNCIA MÁXIMA AC 
CONSUMO SIMULTÂNEO

CORRENTE
DE PICO**

AUTONOMIA EM CONTÍNUO, À NOITE DE VERÃO*

2H 4H 6H 8H

175 W 1,5 A FPKIT175H2 FPKIT175H4 FPKIT175H6 FPKIT175H8

300 W 3,0 A FPKIT300H2 FPKIT300H4 FPKIT300H6 FPKIT300H8

700 W 6,9 A FPKIT700H2 FPKIT700H4 FPKIT700H6 FPKIT700H8

1000 W 10 A FPKIT1000H2 FPKIT1000H4 FPKIT1000H6 FPKIT1000H8

1300 W 13 A FPKIT1300H2 FPKIT1300H4 FPKIT1300H6 FPKIT1300H8

1600 W 17 A FPKIT1600H2 FPKIT1600H4 FPKIT1600H6 FPKIT1600H8

2500 W 26 A FPKIT2500H2 FPKIT2500H4 FPKIT2500H6 FPKIT2500H8

*A autonomia apresentada diz respeito a consumos durante a noite para os meses de verão. No inverno a autonomia será cerca de 
metade. A autonomia de cada um dos kits poderá ser muito superior ao valor apresentado sempre e quando: o consumo seja durante o 
dia, o consumo seja intermitente, o consumo seja a uma potência inferior à máxima indicada. A simulação apresentada é baseada num 
software de simulação, utilizando a base de dados climatérica Meteonorm para a região de Lisboa.
As performances do sistema podem diferir dos valores da simulação em função das condições climatéricas verificadas em cada ano, não 
nos podendo ser imputadas responsabilidades pela observação de valores diferentes dos simulados. O dimensionamento foi realizado em 
função do consumo apresentado e profundidade de descarga máxima de 60%.
**Corrente de pico instantânea que o inversor pode fornecer. Obrigatóriamente na selecção do kit deve ser verificada a potência do 
equipamento a ligar ao sistema assim como a sua corrente de arranque. Para obtenção destes dados consultar manual do equipamento.

Sistema isolado com interligação a apoio auxiliar


