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POUPANÇA INSTANTÂNEA

Estes kits permitem utilizar o Sol como fonte de energia gratuita, de 
maneira a podermos produzir a nossa própria energia e consumi-
la de forma instantânea, anulando esses consumos na fatura de 
Electricidade.

Durante as horas de sol o sistema produzirá de forma gratuita a 
energia necessária para cobrir os consumos dos eletrodomésticos 
com um funcionamento constante, como frigoríficos, aplicações em 
standby, televisores, portáteis, etc. Se conseguir-mos gerir o uso de 
certos eletrodomésticos com as horas altas de sol, obtêm-se uns 
rendimentos excecionais com a consequente poupança.

OUTRAS VANTAGENS

Poupe produzindo a sua própria energia elétrica SISTEMA PLUG & PLAY

O sistema conecta-se diretamente á rede mediante uma ligação 
standard.

INVESTIR NA POUPANÇA

Investimento a médio prazo que se paga com a própria poupança 
gerada, o que faz com que praticamente o sistema se pague sozinho.

Estes sistemas isolados estão especialmente concebidos para uso 
doméstico em habitações unifamiliares. O inversor liga-se a qualquer 
tomada da habitação e injeta diretamente a energia produzida pelos 
painéis para cobrir todos os consumos até 720 W, com o que se 
consegue uma importante redução na fatura da eletricidade.
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Redução da dependência energética das grandes companhias 
fornecedoras.

Máxima durabilidade. O kit está desenhado com componentes de 
elevada qualidade, o que garante que o seu elevado rendimento se 
manterá com o passar dos anos.

Rápida amortização. Devido ao reduzido montante de investimento 
e ao aumento das tarifas elétricas, os períodos de retorno do 
investimento reduzem-se até 6 anos.

Reduzido investimento. Ao não ser necessário a instalação de 
baterias, reguladores ou manutenção, trata-se de um investimento 
a médio prazo que se paga com a própria poupança gerada.

100% Renovável. Produção sustentável de energia a partir de uma 
fonte gratuita, inesgotável e respeitosa com o meio-ambiente como 
é a solar

COMPONENTES

A EXTREME configurou vários kits com componentes de alta qualidade 
e fiabilidade, com o objetivo de obter um maior aproveitamento da 
energia solar e durabilidade na sua utilização temporal.
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KIT EX1IB350W
Composto por:
 1 Bateria AGM (504 W/Dia | Autonomia 1.42 dias|100 Amp/H)
 1 Painel Solar FV ENF-A 1x140W
 1 Regulador Vitron 10 A
 1 Inversor Phoenix 12/350W (Tensão 12V)

OBS* Não inclui Estrutura de Painel 

Este sistema esta apto para trabalhar com os seguintes aparelhos e 
potencias: 
 1 Televisor LED 32” Durante 4 Horas
 16 Lâmpadas LED ou de baixo consumo durante 1.5 Horas 

KIT EX2IB800W
Composto por:
 1 Bateria AGM (1177 W/Dia | Autonomia 1 dia|160 Amp/H)
 2 Painel Solar FV ENF-A 1x140W
 1 Regulador Vitron 20 A
 1 Inversor Phoenix 12/800W (Tensão 12V)

OBS* Não inclui Estrutura de Painel 

Este sistema está apto para trabalhar com os seguintes aparelhos e potencias: 
 1 Televisor LED 32” Durante 3.5 Horas
 1 Torre PC 2 Horas
 1 Monitor 22” 2 Horas 
 1 Radio CD Portátil 2 Horas
  6 Lâmpadas LED ou de baixo consumo durante 2 Horas 
 500 W/H de consumos variados
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KIT EX1N500W
Composto por:
 2 Painéis ENF R-240 P (480 WP) 
 2 Inversor Aurora micro 0.25

OBS* Não inclui Estrutura de Painel 

KIT EX2N750W
Composto por:
 3 Painéis ENF R-240 P (720 WP) 
 3 Inversor Aurora micro 0.25

OBS* Não inclui Estrutura de Painel 

KIT EX2N100W
Composto por:
 4 Painéis ENF R-240 P (960 WP) 
 4 Inversor Aurora micro 0.25

OBS* Não inclui Estrutura de Painel 
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Kits solares de produção fotovoltaica param autoconsumo. Constituem 
uma solução económica e de fácil instalação e de alto rendimento. Um 
micro inversor por cada módulo fotovoltaico, o que possibilita a união 
individual de todos os módulos fotovoltaicos, que permite uma ligação 
individual de todos os módulos fotovoltaicos dentro de uma instalação 
específica. 

Estes micros inversores apresentam importantes vantagens que 
permitem controlar a saída dos painéis de forma individual e oferecem 
um ponto máximo de potência para cada módulo fotovoltaico de forma 
independente, garantindo desta forma a não perda de rendimento. 

ESTRUTURAS

MONTAGEM VERTICAL
 Paralelo ao telhado     Cobertura Plana     Inclinação a 25%     Entre 25º e 40º

 

MONTAGEM HORIZONTAL
Paralelo ao telhado     Cobertura Plana     Inclinação a 25º     Entre 25º e 40º
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