looking for the future

CATALOGO
SUPORTES
MODULOS FV

EMPRESA

Solar Innova é um grupo global de negócios que opera na área das energias renováveis
no domínio da Energia Solar Fotovoltaica.
A tecnologia desempenha um papel chave para Solar Innova.
Desenvolvemos produtos com tecnologias avançadas para tornar-se tecnologias mais
competitivos e respeitosas com o meio ambiente e permite a os nossos clientes melhorar a
eficiência energética de suas instalações, reduzindo o impacto ambiental.
Estamos empenhados em fornecer aos nossos clientes com produtos e serviços de alta
qualidade para atender às suas expectativas e garantir a sua total satisfação na execução dos
seus projectos.
Temos uma rede de distribuição em constante crescimento, para proporcionar o
atendimento de alta qualidade e rapidez.
Queremos ser presentes em todas as áreas em que o desenvolvimento de energias
alternativas existentes, oferecendo valor acrescentado aos nossos produtos e serviços, tais
como:
√ Aconselhamento
√ Competitividade
√ Sustentabilidade
√ Profissionalismo
√ Qualidade de Serviço
√ Certificados por laboratórios reconhecidos internacionalmente

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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SUPORTES
Um dos elementos mais importantes em uma instalação fotovoltaica, para garantir uma
utilização óptima da radiação solar é a estrutura de apoio, encarregado de apoiar os módulos
solares, proporcionando a inclinação mais adequado para os módulos de receber a maior
quantidade de radiação ao longo do ano.
Estruturas Solar Innova são projetados para resistir ao tempo. Os materiais utilizados são de
aço galvanizado por imersão a quente (UNE 37-501 e 37-508 normas UNE), que se reúne a
espessura mínima exigida de acordo com a UNE EN ISO 1461. O hardware utilizado é
galvanizado ou aço inoxidável e cumpre a norma MV-106.
Revestimentos galvanizados são metalurgicamente ligado ao aço base, então eles têm
excelente aderência. Para consistir em vários aço ainda mais difícil, e uma camada exterior de
camadas mais macias de liga de zinco-ferro zinco, eles formam um muito resistente ao
impacto e à abrasão do sistema.
O departamento técnico Solar Innova projeta o tipo de estrutura que se adapte plenamente as
necessidades particulares de cada cliente. Solar Innova tem uma ampla gama de estruturas
padrão.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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TELHADO - INCLINADO - PARAFUSO - SI-ESF-S-CIT

DESCRIÇÃO
√ Lugar de instalação: teto inclinado
√ Altura: dependendo da ordem
√ Moldura do módulo: dependendo da ordem
√ Carga máxima do vento: 150 km/h
√ Carga máxima neve: 1.4 kN/m2
√ Tipo de módulo: com moldura ou sem moldura
√ Orientaçao do módulo: horizontal ou vertical
√ Tamanho do módulo: todos
√ Material: Dependendo da ordem
√ Cor: Natural
√ Garantia: 15 anos
CERTIFICADOS
Nossas instalações de produção foram elaboradas em conformidade com as disposições das
orientações:
√ ISO 9001:2008, Sistema de Gestão da Qualidade.
√ ISO 14001:2004, Sistema de Gestão Ambiental.
√ OHSAS 18001:2007, Serviços de Avaliação de Saúde e Segurança Ocupacional.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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TELHADO - INCLINADO - TILE SAVER - SI-ESF-S-CIS

DESCRIÇÃO
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Lugar de instalação: teto inclinado
Altura: dependendo da ordem
Moldura do módulo: dependendo da ordem
Carga máxima do vento: 150 km/h
Carga máxima neve: 1.4 kN/m2
Tipo de módulo: com moldura ou sem moldura
Orientaçao do módulo: horizontal ou vertical
Tamanho do módulo: todos
Material: Dependendo da orden
Cor: Natural
Garantia: 15 anos

CERTIFICADOS
Nossas instalações de produção foram elaboradas em conformidade com as disposições das
orientações:
√ ISO 9001:2008, Sistema de Gestão da Qualidade.
√ ISO 14001:2004, Sistema de Gestão Ambiental.
√ OHSAS 18001:2007, Serviços de Avaliação de Saúde e Segurança Ocupacional.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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TELHADO - PLANO - LASTRO - SI-ESF-S-CPL

DESCRIÇÃO
√ Lugar de instalação: telhado plano
√ Altura: dependendo da ordem
√ Moldura do módulo: dependendo da ordem
√ Carga máxima do vento: 130 km/h
√ Carga máxima neve: 1 kN/m2
√ Tipo de módulo: com moldura
√ Orientação do módulo: vertical ou horizontal
√ Tamanho do módulo: todos
√ Material: liga de alumínio
√ Cor: natural
√ Garantia: 15 anos
CERTIFICADOS
Nossas instalações de produção foram elaboradas em conformidade com as disposições das
orientações:
√ ISO 9001:2008, Sistema de Gestão da Qualidade.
√ ISO 14001:2004, Sistema de Gestão Ambiental.
√ OHSAS 18001:2007, Serviços de Avaliação de Saúde e Segurança Ocupacional.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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TELHADO - PLANO – A PROVA DE VENTO - SI-ESF-S-CPP

DESCRIÇÃO
√ Lugar de instalação: telhado plano
√ Altura: dependendo da ordem
√ Moldura do módulo: dependendo da ordem
√ Carga máxima do vento: 130 km/h
√ Carga máxima neve: 1 kN/m2
√ Tipo de módulo: com moldura
√ Orientação do módulo: horizontal
√ Tamanho do módulo: todos
√ Material: liga de alumínio
√ Cor: natural
√ Garantia: 15 anos
CERTIFICADOS
Nossas instalações de produção foram elaboradas em conformidade com as disposições das
orientações:
√ ISO 9001:2008, Sistema de Gestão da Qualidade.
√ ISO 14001:2004, Sistema de Gestão Ambiental.
√ OHSAS 18001:2007, Serviços de Avaliação de Saúde e Segurança Ocupacional.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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TELHADO - PLANO - TRIANGULAR - SI-ESF-S-CPT

DESCRIÇÃO
√
√
√
√
√
√

Sistema de três lados para telhados planos e inclinados
Triângulo sob medida
Ângulo ideal para cada telhado
Redução do tempo de instalação com a pré-montado componentes do sistema
Alta flexibilidade para todos os tipos de módulos
Materiais de alta qualidade

CERTIFICADOS
Nossas instalações de produção foram elaboradas em conformidade com as disposições das
orientações:
√ ISO 9001:2008, Sistema de Gestão da Qualidade.
√ ISO 14001:2004, Sistema de Gestão Ambiental.
√ OHSAS 18001:2007, Serviços de Avaliação de Saúde e Segurança Ocupacional.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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SOLO – UMA PILHA - VERTICAL - SI-ESF-S-SM1V
Uma estrutura de pilar para a instalação no terreno através direta pregado do pólo, projetado
para acomodar um fileiras de painéis padrão, linha vertical.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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SOLO – UMA PILHA - VERTICAL - SI-ESF-S-SM1V
QUALIDADE
√ A qualidade do aço em todos os elementos destas estruturas é S-235/275 JR, de acordo com
a EN 10027-1: 2006 e 10260 CR.
√ As estruturas são adaptados às diferentes dimensões dos painéis no mercado (uma fila de
painéis), mesmo com a estrutura montada.
√ Todos os elementos estruturais e fixações são galvanizados a quente a 450º C, de acordo
com EN ISO 1461: 2010.
√ Os elementos podem ser fornecidos com outras qualidades e termina dependendo dos
requisitos do cliente e com base na EN 10326: 2007 (Ex: S250GD + Z275).
√ Os elementos possuem um galvanizado durável como estabelecido na norma EN ISO 14713:
2011, em função do tipo de ambiente ao qual estão expostos.
√ Nestas estruturas as conexões entre todos os elementos são aparafusadas, não soldadas
existente antes ou após o processo de acabamento.
√ Incluindo todo o hardware e fixadores. O hardware é a qualidade de aço inoxidável A2,
métrica M8-M10-M12-M16.
√ Facilidade de instalação devido à simplicidade dos seus elementos e conexões.
√ Perfeita adaptabilidade à topografia do terreno.
√ Não precisa de fundação ou qualquer tipo de obras civis.
CERTIFICADOS
Nossas instalações de produção foram elaboradas em conformidade com as disposições das
orientações:
√ ISO 9001:2008, Sistema de Gestão da Qualidade.
√ ISO 14001:2004, Sistema de Gestão Ambiental.
√ OHSAS 18001:2007, Serviços de Avaliação de Saúde e Segurança Ocupacional.
GARANTIA
Defeitos de fabricação: 15 anos.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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SOLO – UMA PILHA - HORIZONTAL - SI-ESF-S-SM2H
Estrutura de um pólo para instalação direta campo pólo condensação, projetado para
acomodar duas fileiras de painéis padrão, colocado na horizontal.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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SOLO – UMA PILHA - HORIZONTAL - SI-ESF-S-SM2H
QUALIDADE
√ A qualidade do aço em todos os elementos destas estruturas é S-235/275 JR, de acordo com
a EN 10027-1: 2006 e 10260 CR.
√ As estruturas são adaptados às diferentes dimensões dos painéis no mercado (Duas fileiras
de painéis), mesmo com a estrutura montada.
√ Todos os elementos estruturais e fixações são galvanizados a quente a 450º C, de acordo
com EN ISO 1461: 2010.
√ Os elementos podem ser fornecidos com outras qualidades e termina dependendo dos
requisitos do cliente e com base na EN 10326: 2007 (Ex: S250GD + Z275).
√ Os elementos possuem um galvanizado durável como estabelecido na norma EN ISO 14713:
2011, em função do tipo de ambiente ao qual estão expostos.
√ Nestas estruturas as conexões entre todos os elementos são aparafusadas, não soldadas
existente antes ou após o processo de acabamento.
√ Incluindo todo o hardware e fixadores. O hardware é a qualidade de aço inoxidável A2,
métrica M8-M10-M12-M16.
√ Facilidade de instalação devido à simplicidade dos seus elementos e conexões.
√ Perfeita adaptabilidade à topografia do terreno.
√ Não precisa de fundação ou qualquer tipo de obras civis.
CERTIFICADOS
Nossas instalações de produção foram elaboradas em conformidade com as disposições das
orientações:
√ ISO 9001:2008, Sistema de Gestão da Qualidade.
√ ISO 14001:2004, Sistema de Gestão Ambiental.
√ OHSAS 18001:2007, Serviços de Avaliação de Saúde e Segurança Ocupacional.
GARANTIA
Defeitos de fabricação: 15 anos.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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SOLO – UMA PILHA - VERTICAL - SI-ESF-S-SM2V
Uma estrutura de pilar para a instalação directa por condução de pólos do campo, concebidos
para acomodar duas filas de painéis padrão, colocado verticalmente.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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SUELO - MONOPOSTE - VERTICAL - SI-ESF-S-SM2V
QUALIDADE
√ Peso: 63 toneladas / MW.
√ A qualidade do aço em todos os elementos destas estruturas é S-235/275 JR, de acordo com
a EN 10027-1: 2006 e 10260 CR.
√ As estruturas são adaptados às diferentes dimensões dos painéis no mercado (Duas fileiras
de painéis), mesmo com a estrutura montada.
√ Todos os elementos estruturais e fixações são galvanizados a quente a 450º C, de acordo
com EN ISO 1461: 2010.
√ Os elementos podem ser fornecidos com outras qualidades e termina dependendo dos
requisitos do cliente e com base na EN 10326: 2007 (Ex: S250GD + Z275).
√ Os elementos possuem um galvanizado durável como estabelecido na norma EN ISO 14713:
2011, em função do tipo de ambiente ao qual estão expostos.
√ Nestas estruturas as conexões entre todos os elementos são aparafusadas, não soldadas
existente antes ou após o processo de acabamento.
√ Incluindo todo o hardware e fixadores. O hardware é a qualidade de aço inoxidável A2,
métrica M8-M10-M12-M16.
√ Facilidade de instalação devido à simplicidade dos seus elementos e conexões.
√ Perfeita adaptabilidade à topografia do terreno.
√ Não precisa de fundação ou qualquer tipo de obras civis.
CERTIFICADOS
Nossas instalações de produção foram elaboradas em conformidade com as disposições das
orientações:
√ ISO 9001:2008, Sistema de Gestão da Qualidade.
√ ISO 14001:2004, Sistema de Gestão Ambiental.
√ OHSAS 18001:2007, Serviços de Avaliação de Saúde e Segurança Ocupacional.
GARANTIA
Defeitos de fabricação: 15 anos.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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SOLO – UMA PILHA - HORIZONTAL - SI-ESF-S-SM3H
Estrutura de um pólo para instalação direta campo pólo condensação, projetado para
acomodar três fileiras de painéis padrão, colocado na horizontal.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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SOLO – UMA PILHA - HORIZONTAL - SI-ESF-S-SM3H
QUALIDADE
√ A qualidade do aço em todos os elementos destas estruturas é S-235/275 JR, de acordo com
a EN 10027-1: 2006 e 10260 CR.
√ As estruturas são adaptados às diferentes dimensões dos painéis no mercado (Três fileiras
de painéis), mesmo com a estrutura montada.
√ Todos os elementos estruturais e fixações são galvanizados a quente a 450º C, de acordo
com EN ISO 1461: 2010.
√ Os elementos podem ser fornecidos com outras qualidades e termina dependendo dos
requisitos do cliente e com base na EN 10326: 2007 (Ex: S250GD + Z275).
√ Os elementos possuem um galvanizado durável como estabelecido na norma EN ISO 14713:
2011, em função do tipo de ambiente ao qual estão expostos.
√ Nestas estruturas as conexões entre todos os elementos são aparafusadas, não soldadas
existente antes ou após o processo de acabamento.
√ Incluindo todo o hardware e fixadores. O hardware é a qualidade de aço inoxidável A2,
métrica M8-M10-M12-M16.
√ Facilidade de instalação devido à simplicidade dos seus elementos e conexões.
√ Perfeita adaptabilidade à topografia do terreno.
√ Não precisa de fundação ou qualquer tipo de obras civis.
CERTIFICADOS
Nossas instalações de produção foram elaboradas em conformidade com as disposições das
orientações:
√ ISO 9001:2008, Sistema de Gestão da Qualidade.
√ ISO 14001:2004, Sistema de Gestão Ambiental.
√ OHSAS 18001:2007, Serviços de Avaliação de Saúde e Segurança Ocupacional.
GARANTIA
Defeitos de fabricação: 15 anos.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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SOLO – DUAS PILHAS - VERTICAL - SI-ESF-S-SB2V
Estrutura de dois pólos para instalação no terreno através pregadas direta dos pólos,
projetados para acomodar duas fileiras de painéis padrão, colocados na posição vertical.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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SOLO – DUAS PILHAS - VERTICAL - SI-ESF-S-SB2V
QUALIDADE
√ Peso: 110 toneladas/MW.
√ A qualidade do aço em todos os elementos destas estruturas é S-235/275 JR, de acordo com
a EN 10027-1: 2006 e 10260 CR.
√ As estruturas são adaptados às diferentes dimensões dos painéis no mercado (Duas fileiras
de painéis), mesmo com a estrutura montada.
√ Todos os elementos estruturais e fixações são galvanizados a quente a 450º C, de acordo
com EN ISO 1461: 2010.
√ Os elementos podem ser fornecidos com outras qualidades e termina dependendo dos
requisitos do cliente e com base na EN 10326: 2007 (Ex: S250GD + Z275).
√ Os elementos possuem um galvanizado durável como estabelecido na norma EN ISO 14713:
2011, em função do tipo de ambiente ao qual estão expostos.
√ Nestas estruturas as conexões entre todos os elementos são aparafusadas, não soldadas
existente antes ou após o processo de acabamento.
√ Incluindo todo o hardware e fixadores. O hardware é a qualidade de aço inoxidável A2,
métrica M8-M10-M12-M16.
√ Facilidade de instalação devido à simplicidade dos seus elementos e conexões.
√ Perfeita adaptabilidade à topografia do terreno.
√ Não precisa de fundação ou qualquer tipo de obras civis.
CERTIFICADOS
Nossas instalações de produção foram elaboradas em conformidade com as disposições das
orientações:
√ ISO 9001:2008, Sistema de Gestão da Qualidade.
√ ISO 14001:2004, Sistema de Gestão Ambiental.
√ OHSAS 18001:2007, Serviços de Avaliação de Saúde e Segurança Ocupacional.
GARANTIA
Defeitos de fabricação: 15 anos.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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SOLO – DUAS PILHAS - HORIZONTAL - SI-ESF-S-SB3H
Dois pólos de estrutura para instalação no terreno através direta pregadas do pólo, projetado para
acomodar três fileiras de painéis padrão, colocados na posição horizontal.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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SOLO – DUAS PILHAS - HORIZONTAL - SI-ESF-S-SB3H
QUALIDADE
√ A qualidade do aço em todos os elementos destas estruturas é S-235/275 JR, de acordo com
a EN 10027-1: 2006 e 10260 CR.
√ As estruturas são adaptados às diferentes dimensões dos painéis no mercado (Três fileiras
de painéis), mesmo com a estrutura montada.
√ Todos os elementos estruturais e fixações são galvanizados a quente a 450º C, de acordo
com EN ISO 1461: 2010.
√ Os elementos podem ser fornecidos com outras qualidades e termina dependendo dos
requisitos do cliente e com base na EN 10326: 2007 (Ex: S250GD + Z275).
√ Os elementos possuem um galvanizado durável como estabelecido na norma EN ISO 14713:
2011, em função do tipo de ambiente ao qual estão expostos.
√ Nestas estruturas as conexões entre todos os elementos são aparafusadas, não soldadas
existente antes ou após o processo de acabamento.
√ Incluindo todo o hardware e fixadores. O hardware é a qualidade de aço inoxidável A2,
métrica M8-M10-M12-M16.
√ Facilidade de instalação devido à simplicidade dos seus elementos e conexões.
√ Perfeita adaptabilidade à topografia do terreno.
√ Não precisa de fundação ou qualquer tipo de obras civis.
CERTIFICADOS
Nossas instalações de produção foram elaboradas em conformidade com as disposições das
orientações:
√ ISO 9001:2008, Sistema de Gestão da Qualidade.
√ ISO 14001:2004, Sistema de Gestão Ambiental.
√ OHSAS 18001:2007, Serviços de Avaliação de Saúde e Segurança Ocupacional.
GARANTIA
Defeitos de fabricação: 15 anos.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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SOLO – DUAS PILHAS - VERTICAL - SI-ESF-S-SB3V
Dois pólos de estrutura para instalação no terreno através direta pregadas do pólo, projetado
para acomodar três fileiras de painéis padrão, colocados na posição vertical.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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SOLO – DUAS PILHAS - VERTICAL - SI-ESF-S-SB3V
QUALIDADE
√ A qualidade do aço em todos os elementos destas estruturas é S-235/275 JR, de acordo com
a EN 10027-1: 2006 e 10260 CR.
√ As estruturas são adaptados às diferentes dimensões dos painéis no mercado (Três fileiras
de painéis), mesmo com a estrutura montada.
√ Todos os elementos estruturais e fixações são galvanizados a quente a 450º C, de acordo
com EN ISO 1461: 2010.
√ Os elementos podem ser fornecidos com outras qualidades e termina dependendo dos
requisitos do cliente e com base na EN 10326: 2007 (Ex: S250GD + Z275).
√ Os elementos possuem um galvanizado durável como estabelecido na norma EN ISO 14713:
2011, em função do tipo de ambiente ao qual estão expostos.
√ Nestas estruturas as conexões entre todos os elementos são aparafusadas, não soldadas
existente antes ou após o processo de acabamento.
√ Incluindo todo o hardware e fixadores. O hardware é a qualidade de aço inoxidável A2,
métrica M8-M10-M12-M16.
√ Facilidade de instalação devido à simplicidade dos seus elementos e conexões.
√ Perfeita adaptabilidade à topografia do terreno.
√ Não precisa de fundação ou qualquer tipo de obras civis.
CERTIFICADOS
Nossas instalações de produção foram elaboradas em conformidade com as disposições das
orientações:
√ ISO 9001:2008, Sistema de Gestão da Qualidade.
√ ISO 14001:2004, Sistema de Gestão Ambiental.
√ OHSAS 18001:2007, Serviços de Avaliação de Saúde e Segurança Ocupacional.
GARANTIA
Defeitos de fabricação: 15 anos.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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SOLO – DUAS PILHAS - HORIZONTAL - SI-ESF-S-SB4H
Estrutura de dois pólos para a instalação na terra através do prego direto do pólo, projetado
acomodar quatro fileiras de painéis padrão, paisagem da fileira.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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SOLO – DUAS PILHAS - HORIZONTAL - SI-ESF-S-SB4H
QUALIDADE
√ A qualidade do aço em todos os elementos destas estruturas é S-235/275 JR, de acordo com
a EN 10027-1: 2006 e 10260 CR.
√ As estruturas são adaptados às diferentes dimensões dos painéis no mercado (quatro fileiras
de painéis), mesmo com a estrutura montada.
√ Todos os elementos estruturais e fixações são galvanizados a quente a 450º C, de acordo
com EN ISO 1461: 2010.
√ Os elementos podem ser fornecidos com outras qualidades e termina dependendo dos
requisitos do cliente e com base na EN 10326: 2007 (Ex: S250GD + Z275).
√ Os elementos possuem um galvanizado durável como estabelecido na norma EN ISO 14713:
2011, em função do tipo de ambiente ao qual estão expostos.
√ Nestas estruturas as conexões entre todos os elementos são aparafusadas, não soldadas
existente antes ou após o processo de acabamento.
√ Incluindo todo o hardware e fixadores. O hardware é a qualidade de aço inoxidável A2,
métrica M8-M10-M12-M16.
√ Facilidade de instalação devido à simplicidade dos seus elementos e conexões.
√ Perfeita adaptabilidade à topografia do terreno.
√ Não precisa de fundação ou qualquer tipo de obras civis.
CERTIFICADOS
Nossas instalações de produção foram elaboradas em conformidade com as disposições das
orientações:
√ ISO 9001:2008, Sistema de Gestão da Qualidade.
√ ISO 14001:2004, Sistema de Gestão Ambiental.
√ OHSAS 18001:2007, Serviços de Avaliação de Saúde e Segurança Ocupacional.
GARANTIA
Defeitos de fabricação: 15 anos.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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SOLO - PLACA - SI-ESF-S-SP2V
Estrutura concebida para acomodar duas filas de painéis padrão, colocados horizontalmente ou
verticalmente.

DESCRIÇÃO
√ Lugar da instalação: áreas abertas
√ Moldura do módulo: dependendo da ordem
√ Altura: dependendo da ordem
√ Carga máxima do vento: 150 km/h
√ Máxima carga da neve: 1.2 kN/m2
√ Tipo de módulo: com moldura

√
√
√
√
√

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.

Orientação do módulo: horizontal ou vertical
Tamanho do módulo: qualquer
Material: Dependendo da ordem
Cor: natural
Garantia: 15 anos
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MARQUESINHA - SI-ESF-S-CARPOT

DESCRIÇÃO
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Lugar de instalação: áreas abertas
Moldura dos módulos: dependendo da ordem
Altura: dependendo da ordem
Carga de vento: 150 km/h
Carga de neve: 1.8 kN/m2
Tipo de módulo: com moldura
Orientação do módulo: horizontal ou vertical
Tamanho do módulo: todos
Material: dependendo da ordem
Cor: natural
Garantia: 15 anos

CERTIFICADOS
Nossas instalações de produção foram elaboradas em conformidade com as disposições das
orientações:
√ ISO 9001:2008, Sistema de Gestão da Qualidade.
√ ISO 14001:2004, Sistema de Gestão Ambiental.
√ OHSAS 18001:2007, Serviços de Avaliação de Saúde e Segurança Ocupacional.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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POSTE - SI-ESF-S-POLE

DESCRIÇÃO
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Lugar de instalação: áreas abertas
Moldura do módulo: dependendo da ordem
Altura: dependendo da ordem
Carga de vento: 150 km/h
Carga de neve: 1.8 kN/m2
Tipo de módulo: com moldura ou sem moldura
Orientação do módulo: vertical ou horizontal
Tamanho do módulo: todos
Material: dependendo da ordem
Cor: natural

CERTIFICADOS
Nossas instalações de produção foram elaboradas em conformidade com as disposições das
orientações:
√ ISO 9001:2008, Sistema de Gestão da Qualidade.
√ ISO 14001:2004, Sistema de Gestão Ambiental.
√ OHSAS 18001:2007, Serviços de Avaliação de Saúde e Segurança Ocupacional.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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ESTUFA – SI-ESF-S-GREEN
estufas fotovoltaicas são compartimentos em que são
mantidas a temperatura constante, a humidade e
outros factores ambientais para promover culturas
agrícolas. Eles estão sempre disponíveis em espaços
abertos onde recebem grandes quantidades de luz
solar direta.
As estufas que são comumente usados na agricultura,
tem uma secção de arco e estão localizados
longitudinalmente norte-sul para reduzir a radiação
excessiva durante o meio do dia. O resultado global
num sistema de cultura é caracterizada por um perfil
de temperatura ideal com o qual podem ser picos
prejudiciais são evitados.
Estufas fotovoltaica Solar Innova são calculados e construídos para resistir tendo também em conta o peso do
próprio telhado com módulos fotovoltaicos, outros encargos, tais como chuva, vento e neve.
A estrutura metálica das estufas fotovoltaicas Solar Innov é obtido pela repetição de um módulo básico, cujas
dimensões em planta e elevação são projetados especificamente para a instalação do sistema fotovoltaico é
totalmente integrado ao todo. Sua estrutura de metal é perfeito para a integração de painéis solares e de um
ponto de vista estético não têm impacto sobre o meio ambiente.
As razões para a instalação de uma estufa solar são os seguintes:
√ valor estético
√ plena integração
√ melhoria na produção agrícola
√ venda de energia limpa
√ redução das emissões de CO2 entre outros.

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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ESTUFA – SI-ESF-S-GREEN
QUALIDADE
√ As estruturas são adaptados às diferentes dimensões dos painéis no mercado.
√ A qualidade do aço em todos os elementos destas estruturas é S-235/275 / 355JR, de
acordo com a EN 10027-1: 2006 y CR 10260.
√ Os elementos podem ser fornecidos com outras qualidades e termina dependendo dos
requisitos do cliente e com base na norma UNE-EN 10326: 2007 (Ex: S250SD + Z275).
√ Todos os elementos estruturais e fixações são galvanizado a quente de acordo com a UNEEN ISO 1461: 2010.
√ Os elementos possuem um galvanizado durável, tal como estabelecido na norma UNE-EN
ISO 14713: 2011, em função do tipo de ambiente ao qual estão expostos.
√ Nestas estruturas as conexões entre todos os elementos são aparafusadas, não soldadas
existente antes ou depois do processo de acabamento.
√ Incluindo todo o hardware e fixadores. O hardware é a qualidade de aço inoxidável A2,
métrica M8-M10-M12-M16.
√ Facilidade e rapidez de montagem devido à simplicidade dos seus componentes e juntas
porque não necessária soldadura no local.
√ As caixas podem ser flexíveis (filme plástico) ou rígido (PVC, policarbonato, etc).
√ Todos os modelos podem incorporar um sistema de ventilação no convés.
CERTIFICADOS
Nossas instalações de produção foram elaboradas em conformidade com as disposições das
orientações:
√ ISO 9001:2008, Sistema de Gestão da Qualidade.
√ ISO 14001:2004, Sistema de Gestão Ambiental.
√ OHSAS 18001:2007, Serviços de Avaliação de Saúde e Segurança Ocupacional.

SERVIÇOS
As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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Solar Innova é formada por um equipe altamente qualificada e especializada em
energia renovável que está comprometida com a implementação de energia limpa para
permitir o crescimento sustentável e uma mais equilibrada para todos, sem esquecer o retorno
justo dos investimentos futuros investidores ambiental.
A principal vantagem que o relatório serviços Solar Innova vem de sua gestão
profissional e especializado, o que permite a obtenção de retornos mais elevados e mais
seguros, reduzindo os riscos, otimização e racionalização dos processos e, acima de tudo,
evitando desconforto e preocupações aos seus clientes. Tendo essa vantagem, qualquer
empresa ou pessoa, com uma intenção firme e um pequeno investimento, têm acesso a
investimentos em energia renovável, inesgotável e limpa.
Solar Innova, foi criada com o firme propósito de contribuir para um futuro mais
sustentável. Energy Saving é a primeira maneira de combater as mudanças que estão
acontecendo no nosso planeta. O, agora totalmente consolidado como um caminho viável para
a preservação do meio ambiente, energias alternativas são a única solução para eliminar a
poluição e CO2. O planeta precisa de energia renovável com base de alta eficiência,
contribuindo para uma melhor qualidade dos sistemas de vida. Este é o caminho para uma
mudança de modelo energético mais sustentável e econômica.
Além de pensar sobre como produzir energia limpa, devemos também aprender a fazer
uso racional da energia como uma prioridade.
A satisfação do cliente é o nosso maior compromisso, e ele iria gastar todo o nosso
tempo e esforço. monitorizar regularmente a qualidade dos produtos e serviços prestados.
Temos rigorosos controlos de qualidade internos, a fim de oferecer ao cliente o melhor de
nós mesmos.

DISTRIBUIDORES

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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Queremos garantir que sua experiência solar é inteiramente satisfatória. Temos,
portanto, selecionada rede mundial de distribuidores e instaladores altamente qualificados.
Nossos policiais trabalham instaladores irá fornecer a instalação profissional e serviço ao
cliente ao mais alto nível.
De acordo com o nosso compromisso de promover os requisitos de qualidade existente,
que elaboraram uma Carta de Compromisso com a Qualidade de distribuidores e instaladores,
que define um conjunto de regras para garantir a melhor qualidade de serviço aos clientes que
escolhem produtos Solar Innova. Depois de assinar a nossa Carta de Compromisso com a
Qualidade, distribuidores e instaladores oficial compartilham a mesma visão de qualidade que
nós, e assumir a responsabilidade de oferecer aos clientes o melhor serviço profissional.
Nossos distribuidores e agentes instaladores ter ido um passo adiante, formalizar o seu
compromisso ao assinar a Carta de Compromisso com a Qualidade Solar Innova. Dado seus
produtos solares instalados por um instalador oficial, você pode desfrutar dos benefícios de
uma instalação solar com a máxima tranquilidade.
Nós queremos a energia solar é reconhecida como uma excelente opção para geração
de eletricidade e acreditamos que a satisfação de todos e cada um dos nossos clientes é a
melhor maneira de alcançar este objetivo.

DELEGAÇÕES INTERNACIONAIS

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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EUROPE
SPAIN
Paseo de los Molinos, 12-Bajo
03660 – NOVELDA
Alicante
T: +34 965075767
F: +34 965075767
info@solarinnova.net

As especificações e dados técnicos podem ser sujeitas a alterações sem aviso.
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