
Mobile Solar – every surface a source™

– conjunto completo da solução Green Energy Scandinavia

CÉLULAS SOLARES PARA A 
INDÚSTRIA DE TRANSPORTE

5 factos ecológicos:
• Reduz as emissões de CO₂
• Reduz o consumo de diesel
• Tem sempre acesso a energia verde
• Tem mais flexibilidade
• Estar sempre bem preparado
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Que tal um sistema de células fotovoltaicas plug & play? A Green Energy tem a 

solução ideal para si – ecológica, sustentável e amigas do ambiente. Tem sempre baterias 
carregadas, e fica completamente independente da rede elétrica. 

A solução denomina-se MIPV (Mobile Integrated Photovoltaic). Esta nova tecnologia de 
células fotovoltaicas utiliza todo o espetro de cores geradoras de eletricidade – até antes 
que os olhos detetem a luz do dia. Os painéis aguentam todos os tipos de lavagem, 

e não são sensíveis à sombra. O resultado é ter sempre energia para trabalhar.

Soluções de células 
fotovoltaicas para todos 
os segmentos do setor 
dos transportes

Tal deve-se ao crescente consumo de energia dos veículos mais modernos. Utiliza-se 

muita energia, p. ex., uma máquina de café, TV, computador, frigorífico, ferramentas, 

elevadores e outros equipamentos. Portanto, esta solução é uma boa escolha para além 

de fiável. Monte as nossas células fotovoltaicas CIGS no telhado ou onde houver espaço. 
Elas geram energia verde enquanto se desloca – e quando está parado! Poupa com-

bustível, mneos desgaste do gerador, e tem sempre baterias carregadas.

OBTERÁ UMA ENORME VANTAGEM QUANDO  
A NOSSA SOLUÇÃO FOR USADA PARA:

• CAMIÃO
• ATRELADO
• AUTOCARRO
• VEÍCULO COMERCIAL
• VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA
• AUTOCARAVANA
• REBOQUE PARA CAMPISMO
• SISTEMA ESTACIONÁRIO (contentor, viatura de serviço e sistema de iluminação)

As novas normas para a operação de motores de veículos inativos atingiram gravemente as 
empresas de distribuição, nas cidades. Quando já não é permitido o ralenti, então não será 
possível recarregar as baterias principais e as baterias do empilhador, assim como, outros 
equipamentos elétricos. Simultaneamente, as normas EURO6, as quais reduzem as emis-
sões urbanas, proíbem recargas de gerador inferiores a 2.500 RPM. Os condutores que têm 
problemas com energia insuficiente durante as horas de trabalho beneficiarão muito da ener-
gia das células fotovoltaicas - e o desperdício de tempo é reduzido. O sistema também ajuda 
a garantir que a carrinha possa fornecer 220V às máquinas de trabalho qualificado.

Porque é uma boa ideia 
montar células fotovoltaicas 
no seu veículo?
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Está na altura das soluções amigas do ambiente. Esta afirmação é especialmen-
te verdadeira no caso de concursos para os municípios, o Estado e as empresas 
vocacionadas para o ambiente. As soluções Green Energy são concebidas pelo 
nosso centro de desenvolvimento, são exaustivamente testadas - e, evidente-
mente, são certificadas eletronicamente. 

A Green Energy é especializada em aproveitar a energia da luz solar para dis-
positivos móveis e, atualmente, pode oferecer-lhe uma solução que converte 
energia solar de forma economicamente viável e sustentável. Reduz o consumo 
de combustível, o desgaste da bateria e do gerador – tal como a solução satisfaz 
a necessidade de saídas de corrente para uso de ferramentas.

A Green Energy facilitou a adesão à onda verde, pois lidamos com uma gama 
completa de kits MIPV (Mobile Integrated Photovoltaic). Os conjuntos MIPV são 
produzidos na Dinamarca, e podem ser usados para soluções de 12V ou 24V.

Os conjuntos encontram-se disponíveis em inúmeros tamanhos e versões de 
watt diferentes – a partir de 55W. Os conjuntos podem ser combinados simul-
taneamente com inversores de 220V tanto em 12V como em 24V e a partir de 
1.000W. As células fotovoltaicas são extremamente flexíveis – e com uma espes-
sura de apenas 3 mm, são fáceis de montar em quase todas as superfícies.

Factos sobre as  
células fotovoltaicas:
• Design fino – 3 mm de espessura

• Painéis super-flexíveis

• Menos emissões de CO₂

• Menor consumo de combustível

• Montagem em cerca de 3-4 horas

Registador de 

dados

É possível ligar um registador 

de dados que mostra quantos 

kWh as células fotovoltaicas 

produziram, poupança de 

combustível e o que faz para 

proteger o ambiente do CO₂. 

Saiba mais na página 23
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A solução deve, naturalmente, ajustar-se à sua vida quotidia-
na quando está em movimento – e saiu com os seus clientes. 

Os watts exibidos nos inversores são os que podem ser  
alimentados em potência constante. O efeito de pico de 3  
segundos duplica. Todos os inversores estão equipados  
com arranque sem problemas. O sistema é 100% fiável e, 
evidentemente, sinusoidal puro. O controlo remoto por  
cabo está incluído em todos os inversores.

O que significa isso, exatamente? Que todos os 
equipamentos ligados são continuamente abastecidos 
com 220V. Em poucas palavras, esta é a melhor 
solução do mercado.

Escolha o melhor 
inversor para o efeito..

É importante que escolha o conjunto de soluções que 
melhor se adapte ao seu veículo e às suas necessida-
des. A Green Energy terá todo o prazer em 
aconselhá-lo – de forma a que obtenha a 
melhor solução.

Escolha a solução ótima de células 
fotovoltaicas para o seu veículo

INVERSORnão está incluído nos 
conjuntos de células 
fotovoltaicas - deve 

ser adquirido separa-
damente. Consultar página 6-7
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Possui células fotovoltaicas na sua autocaravana ou Reboque 
para campismo? Então este novo inversor de 12V é a solução perfeita!

Com um inversor de 12V de 2.000W, já não necessita de pensar em mudar 
a bateria para eletricidade da rede terrestre. Porquê? Porque controla o inver-
sor completamente automaticamente - sem interrupções. O inversor dá, 
automaticamente, prioridade à energia verde das células fotovoltaicas 
no lugar da eletricidade da rede terrestre.

N.º da encomenda:  8000 230 216

Boas notícias! Energia para 
a sua autocaravana ou reboque 
para campismo

Green energi= baixo CO²Watt nos inversores = tensão/corrente contínua

O efeito de pico de 3 segundos duplica

Com arranque suave avançado

Onda sinusoidal pura

Todos os equipamentos ligados são continuamente abastecidos com 220V
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1.000W
INVERSOR

1.500W
INVERSOR

2.000W
INVERSOR

O inversor de 1.000W destina-se a equipa-
mentos elétricos mais pequenos, p. ex.: 
uma gelereira, TV, carregador para 
portátil ou telemóvel e míni aspirador
Dimensões: L311 x P68 x A96 mm
N.º da encomenda:  8000 100 012 (12V)
  8000 100 024 (24V)

O inversor de 1.500W são para quando 
não são suficientes 1000W, p. ex.:  
máquina de café pequena, micro-ondas  
e míni-forno
Dimensões: L325 x P252 x A101 mm
N.º da encomenda: 8000 150 024
Nota: Conversor de 1500W só p/24V

O inversor de 2.000W é para trabalhos normais 
por exemplo: máquina de café, micro-ondas,  
maquina a vapor, bomba submersível, ferramen-
ta elétrica de pequena intensidade e aspirador
Dimensões: L325 x P252 x A101 mm
N.º da encomenda: 8000 200 012 (12V)
  8000 200 024 (24V)

1.000Wtarefas fáceis

1.500Wapenas para 24V

2.000Wtarefas normais

3.000Wpara ferra-mentas elétricas
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3.000W
INVERSOR

4.000W
INVERSOR

O inversor de 3.000W é para serviços pesados 
p. ex.: ferramentas elétricas, tais como a rebarbado-
ra angular, máquina de alta pressão para limpeza, 
martelo de percussão e gerador de ar quente
Dimensões: L450 x P252 x A101 mm
N.º da encomenda:  8000 300 012 (12V)
  8000 300 024 (24V)

O inversor de 4.000W é para trabalhos pesados
por exemplo: ferramentas elétricas, aspirador 
grande, soldador, gerador, até 3 máquinas de café 
e 2 micro-ondas
Dimensões: L512 x P252 x A101 mm
N.º da encomenda: 8000 400 012 (12V)
  8000 400 024 (24V)

O controlo remoto incluído em 
todos os inversores, está equi-
pado com um cabo de fita c/4 
metros.

Extensão de cabo c/10 metros 
para comando à distância
N.º da encomenda: 
8000 010 220

3.000Wpara ferra-mentas elétricas

4.000Wpara tarefas exigentes
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Bateria externa é o seu depósito 
de reserva elétrica e solução de 
energia verde diariamente!
Seria uma coisa com energia portátil para as suas baterias recarre-
gáveis, para que nunca fique sem eletricidade de rede? Com a bateria 
externa evita o gerador tradicional – e já não é necessária uma tomada de 
220V, para o tambor de cabo.

Extra: Pode comprar um carregador smart-box integrado no veículo. Garan-
te o carregamento da sua bateria externa, pelo veículo. Compras: : Pode optar 
por carregar a bateria externa com uma solução de células fotovoltaicas através 
do sistema seguidor de valor de conversão ótima de energia MPPT integrado.

• Carregada a partir de 220V - carga completa, no máximo,  
 em 8 horas, bateria externa inclui carregador 220V

• Carregada diretamente pelas células fotovoltaicas através do controlador do 
 sistema seguidor de valor de conversão ótima de energia MPPT integrado

• Carregado com o mínimo de 1 peça. 95Wp ou 2 unidades.  
 55Wp células fotovoltaicas

Bateria externa N.º da encomenda:  8000 151 500
Carregador da smart-box N.º da encomenda:  8000 122 415

Factos da bateria externa:
• Inversor de 1.000W com 1.500W no pico

• Onda sinusoidal 100% pura

• Bateria de lítio de 1.5 kWh integrada

• 2 unid. saída de 220V c/uma potência total de 1.000W

• Ficha USB e USB-C

• Tomada de 12V na forma de ficha tipo charuto

• 2.500 bateria de ciclo

• Peso: 15 kg

• Dimensões: 371 x 165 x 365 mm
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Ainda mais energia verde com 
Central de Energia de Caixa Preta 
Não há necessidade de comprometer nem o desempenho nem a 
estabilidade. Vem com 4painéis fotovoltaicos flexíveis CIGS de alta 
tensão com uma potência total de 220Wp.

• 2 unidades. Tomada de 220V + 4 unidades Saída USB + 4 unidades Saída USB-C
 – por exemplo, para recarregar telemóveis, portáteis e máquinas sem fios

• Bateria LiFePO4 com uma capacidade total de 2.05 kWh

• Longa duração – carrega / descarrega até 4.000 vezes. 80% das descargas até 8.000 vezes.

• Inversor integrado de 3.000W sinusoidal puro

• Podem ligar-se, ferramentas avançadas com arranque suave com corrente de arranque elevada.

• Pico de carga de 5.000W (até 5 min ao mesmo tempo)

• Encontra-se incluído um variador de pressão que pode carregar com 1.180W  
 – assegura uma carga rápida a partir do gerador

• Caixa compacta de apenas L520 x P290 x A230 mm

• Ecrã LCD integrado – supervisiona o estado a partir da caixa

• Função Bluetooth integrada – mantém o registo do estado do telemóvel / aplicação

• Sem manutenção e de longa duração. Disponível com 3 anos de garantia total  
 e podem adquirir-se 5 anos de garantia adicionais

• Certificada eletronicamente

N.º da encomenda:  8000 225 055 (Fóssil)
N.º da encomenda: 8000 225 056 (EV)

VE entregue com 6 unidades de células 
fotovoltaicas Sem variador de tensão
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SOLUÇÕESMEGA POTÊNCIAAUTÓNOMASCompletamente únicas no mercado. Perfeito tanto para veículos fósseis como elétricos

Compr. / espess. 12V Dimensões: L935 x P135 x A130 mm N.º da encomenda:
Conj. 220Wp 4 unidades painéis fotovoltaicos de 55Wp 8000 455 220
Conj. 380Wp 4 unidades painéis fotovoltaicos de 95Wp 8000 495 380

Compr. / espess. 24V Dimensões: L935 x P135 x A130 mm N.º da encomenda:
Conj. 220Wp 4 unidades painéis fotovoltaicos de 55Wp 8000 455 218
Conj. 380Wp 4 unidades painéis fotovoltaicos de 95Wp 8000 455 219

Curto / largo 12V Dimensões: L740 x P305 x A150 mm N.º da encomenda:
Conj. 220Wp 4 unidades painéis fotovoltaicos de 55Wp 8000 455 221
Conj. 380Wp 4 unidades painéis fotovoltaicos de 95Wp 8000 495 381

Curto / largo 24V Dimensões: L740 x P305 x A150 mm N.º da encomenda:
Conj. 220Wp 4 unidades painéis fotovoltaicos de 55Wp 8000 455 222
Conj. 380Wp 4 unidades painéis fotovoltaicos de 95Wp 8000 455 223

T-Box é a nova e impermeável 
inovadora solução de alimentação!
Boas notícias! A T-Box impermeável que pode ser montada por baixo do 
veículo. Obtém um sistema fotovoltaico completo com bateria, regulador 
de carga e painéis – incluindo células fotovoltaicas de 220Wp ou 380Wp, 
dependendo das suas necessidades.

Certificada eletronicamente, com 2,5 kWh de potência utilizável e a opção 
de 250A de descarga contínua. Ideal para carrinhas elétricas com elevador 
(elevador de porta traseira) – daí o nome T-Box. Também adequada para 
elevadores elétricos de paletes e afins. Sem manutenção e delonga duração 
– 3 anos de garantia total. Pode adquirir-se garantias de 5 anos.
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Os dados constantes nas descrições do 
serviço são apenas para orientação

Que solução de células fotovoltaicas 
é a melhor para este trabalho? 
Veja algumas das as opções já aqui
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Continua na próxima página >>

Energia fotovoltaica possível 
Calculada para 10 horas:

• Sol  1.10 kWh
• Nublado 0.50 kWh
• Precipitação 0.25 kWh
 Radiação solar: Europa Central

Energia fotovoltaica possível 
Calculada para 10 horas:

• Sol  1.65 kWh
• Nublado 0.80 kWh
• Precipitação 0.40 kWh
 Radiação solar: Europa Central

Energia fotovoltaica possível 
Calculada para 10 horas:

• Sol  1.90 kWh
• Nublado 0.95 kWh
• Precipitação 0.48 kWh
 Radiação solar: Europa Central

PARA A CABINA DO CAMIÃO
CONJUNTO 110WP / 2 UNIDADES 55WP / 1.150 X 350 MM

CONSUMO DIÁRIO

• Micro-ondas de 1.200W utiliza-se durante 6 minutos = 0.12 kWh.
• Máquina de café de 1.000W utiliza-se 5 minutos 2 x diariamente = 0.18kWh.
• TVT, Transístor de película fina (ecrã de cristais líquidos, tecnologia LCD), 
 TV 20" 40W utiliza-se 5 horas diariamente = 0.20 kWh
• Consumo total de energia = 0.50kWh
 Saiba mais na página 19 

PARA A CABINA DO CAMIÃO
CONJUNTO 165WP / 3 UNIDADES 55WP / 1.150 X 350 MM

CONSUMO DIÁRIO

• Micro-ondas de 1.200W utiliza-se durante 6 minutos = 0.12 kWh.
• Máquina de café de 1.000W utiliza-se 5 minutos 2 x diariamente = 0.18kWh.
• TVT, Transístor de película fina (ecrã de cristais líquidos, tecnologia LCD), 
 TV 20" 40W utiliza-se 5 horas diariamente = 0.20 kWh
• Consumo total de energia = 0.50kWh

Conjuntos de 165Wp proporcionam-lhe maior cobertura  
aquando da precipitação
Se necessitar de mais de energia num dia chuvoso e quando os conjuntos de 
110Wp não cobrem totalmente o seu consumo, 165Wp pode ser uma boa solução. 
Saiba mais na página 19 

EMPILHADOR
CONJUNTO 190WP / 2 UNIDADES 95WP / 2.150 X 350 MM

CONSUMO DIÁRIO

• 1 Elevador x subir e descer durante aproximadamente 3 minutos
 160 Amp. x 12V = 1.920 watt: 3 minutes (1:20 h) = 96W = 0.096 kWh
• 10 x entrega diária de mercadorias = 0.96 kWh

Paleteira el. - consumo diário típico: 1 kWh 
Aqui, o sistema de células fotovoltaicas pode usar o gerador e suportar a 
bateria. Com uma carrinha EURO6, o gerador arranca, por norma, a partir de 
2.500 rotações por minuto (RPM). Portanto, esta solução é conhecida – especial-
mente para a condução logística em cidade, porque o gerador não arranca com 
tanta frequência, esgotando assim a bateria. 
Saiba mais na página 19 
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CARRINHA MÉDIA
CONJUNTO 220WP / 4 UNIDADES 55WP / 1.150 x 350 MM

CONSUMO DIÁRIO

• Bateria 6A 18V = 0.10 kWh
• Um operário qualificado utiliza normalmente  
 2-3 baterias por dia de trabalho
• Um jardineiro utiliza normalmente  
 2-3 baterias por dia de trabalho

É complicado calcular-se a necessidade exata de potência, mas diz-nos 
a nossa experiência que um sistema de 220WP é suficiente neste caso. 
Se as expectativas não forem cumpridas, o sistema pode ser expandido 
a qualquer momento. Recomendamos: ligar uma bateria de consumo 
à bateria do veículo num relé isolado separado e inversor com arranque 
sinusoidal puro e arranque suave de 2.000W.
Saiba mais na página 20 

Dependendo do trabalho e requisito  
pode escolher a sua solução sus-
tentável de células fotovoltaicas

Energia fotovoltaica possível 
Calculada para 10 horas:

• Sol  2.20 kWh
• Nublado 1.10 kWh
• Precipitação 0.55 kWh
 Radiação solar: Europa Central

Os dados constantes nas descrições do 
serviço são apenas para orientação
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EMPILHADOR
CONJUNTO 380WP / 4 UNIDADES 95WP / 2.150 X 350 MM

CONSUMO DIÁRIO

• 1 Elevador x subir e descer durante cerca de 3 minutos
 200 Amp. x 12V = 2.400 watt: 3 minutes (1:20 h) = 96W = 0.12 kWh
• 15 x subir e descer diariamente = 1.80 kWh

Aqui, o sistema solar pode usar o gerador para suportar a bateria.  Uma 
carrinha Euro 6 arranca o gerador, normalmente, de 2.500 rotações por 
minuto (RPM) e, consequentemente, esta solução é especialmente conhe-
cida, para a condução logística em cidade – porque o gerador não arranca 
com tanta frequência, descarregando assim a bateria.

* Veículo fóssil: Recomendamos uma bateria consumível que esteja 
ligada à bateria do veículo num relé isolador separado. Se o elevador tiver 
uma bateria, esta pode utilizar-se. ** Veículo elétrico: Recomendamos 
uma bateria maior com um sistema autónomo, tal como uma bateria de lítio 
LAR 200, ou o sistema original T-box da Green Energy. O sistema pode ser 
expandido a qualquer momento com váriospainéis fotovoltaicos. 
Saiba mais na página 20 

AUTOCARRO URBANO
CONJUNTO 640WP / 8 UNIDADES 80WP / 1.850 X 350 MM

CONSUMO DIÁRIO

• Os autocarros urbanos têm muitos componentes elétricos, tais 
como sistemas de ventilação, várias fontes de luz, ecrãs de destino 
tanto no interior como no exterior, rádios, câmaras e afins.

Todos os sistemas mencionados funcionam com eletricidade proveniente 
do gerador e de lá através da bateria. Com autocarros a diesel, na nossa 
experiência o nosso sistema de células fotovoltaicas CIGS fornece 600 
kWh à bateria. Isto significa uma redução de custos de aproximadamente 
600 litros de combustível por ano. 

O pré-requisito é que a energia fotovoltaica produzida seja constantemente 
utilizada. Num autocarro elétrico, o sistema de 24V tem o mesmo consumo. 
Aqui, no entanto, ospainéis fotovoltaicos não têm de competir com um gera-
dor. O resultado: Alcançará um resultado melhor e mais estável, assim como 
uma distância um pouco maior percorrida pelo autocarro.
Saiba mais na página 20 

AUTOCARRO TURÍSTICO / LDC
CONJUNTO 960WP / 12 UNIDADES 80WP / 1.850 X 350 MM

CONSUMO DIÁRIO

•  Tal como sucede nos autocarros urbanos, o consumo de energia  
é elevado nos autocarros turísticos, mas neste caso existem  
padrões de consumo extra dentro do autocarro, tais como micro-
-ondas, frigorífico, máquina de café, depósito de água quente e 
portas USB por assento.

Em geral, é um consumo elevado, especialmente quando os dispositivos 
estão a funcionar enquanto o motor está desligado. Como estes veículos 
têm vários geradores, o sistema de células fotovoltaicas é aliviado. Na 
nossa experiência, as nossas células fotovoltaicas podem produzir 1.000 
kWh. para a bateria. Tal significa que há uma economia de custos na 
ordem dos 1.000 litros de combustível por ano. Recomendamos: Instala-
ção da bateria consumidora e de um inversor de 4.000W. 
Saiba mais na página 20 

Energia fotovoltaica possível 
Calculada para 10 horas:

• Sol   3.80 kWh
• Nublado 1.90 kWh
• Precipitação 0.80 kWh
 Radiação solar: Europa Central

Energia fotovoltaica possível 
Calculada para 10 horas:

• Sol  6.40 kWh
• Nublado 3.20 kWh
• Precipitação 1.60 kWh
 Radiação solar: Europa Central

Energia fotovoltaica possível 
Calculada para 10 horas:

• Sol  9.60 kWh
• Nublado 4.80 kWh
• Precipitação 2.40 kWh
 Radiação solar: Europa Central
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As células fotovoltaicas, fotovoltaicas são especi-
ficamente concebidas para o setor dos transportes 
com uma tecnologia completamente testada
Uma tecnologia que garante que as células não se 
partam e que podem resistir a condições climatéricas 
adversas. Os painéis são montados com uma cola  
especial na traseira.

As células fotovoltaicas são extremamente sensíveis à 
luz e produzem eletricidade mesmo em dias nublados 
com baixa radiação solar. Podem ser montadas tanto 
na horizontal como na vertical, e as células fotovoltaicas 
não emitem calor, quer isto dizer que, não há risco de 
incêndio.

GREEN ENERGY OFERECE AS SEGUINTES 
SOLUÇÕES DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS
Temos inúmeras soluções "plug & play” diferentes  
– e caso necessite de uma solução personalizada,  
teremos todo o gosto em ajudar, montando exatamente 
o conjunto de células fotovoltaicas para si O depar-
tamento técnico da Green Energy está pronto para o 
aconselhar, em caso de necessidade.   

Pode instalar o conjunto sozinho, mas teremos todo o 
gosto de lhe indicar o eletricista mais próximo. São ne-
cessárias 3 horas de instalação para o conjunto 165Wp.

BENEFÍCIOS DOS SISTEMAS DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS
• Fonte de energia renovável
• Vida útil da bateria prolongada 
• Menos desgaste do gerador
• Flexibilidade – não está dependente da rede elétrica
• Poupança de gasóleo = emissões CO₂ mais baixas

CONJUNTO PLUG & PLAY CONSISTE DE 
• Células fotovoltaicas + caminho de cabos (apenas 640Wp e 960Wp)

• Regulador de carga MPPT 12V / 24V

• Cabo para células fotovoltaicas + Cabos para bateria

• Interruptor de carga de 30A (ou 50A, dependendo do tamanho)

Exemplos de conjuntos de
Células fotovoltaicas                              P x L Nº da Encomenda

110Wp 2 un. células fotovoltaicas 350 x 1.150 mm 8000 240 024

160Wp 2 un. células fotovoltaicas  350 x 1.850 mm 8000 160 024

165Wp 3 un. células fotovoltaicas 350 x 1.150 mm 8000 165 024

190Wp 2 un. células fotovoltaicas  350 x 2.150 mm 8000 190 024

220Wp 4 un. células fotovoltaicas 350 x 1.150 mm 8000 220 024

240Wp 3 un. células fotovoltaicas 350 x 1.850 mm 8000 100 240

380Wp 4 un. células fotovoltaicas  350 x 2.150 mm 8000 380 024

640Wp 8 un. células fotovoltaicas  350 x 1.850 mm 8000 100 640

960Wp 12 un. células fotovoltaicas 350 x 1.850 mm 8000 100 960
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Solução completa plug & play 100% pronta para fornecer energia ao seu veículo. 
Agora encontra-se na onda verde ... um ótimo investimento a longo prazo

É este o aspeto da solução

Células fotovoltaicas 
flexíveis

Controlo 
remoto

Inversor de 12/24V para 
220V. A ser adquirido 
separadamente

Regulator 
ładowania 

MPPT

Interruptor 
de carga

Registador de dados 
A ser adquirido  
separadamente

Baterias + inversor 
A ser adquirido 
separadamente

Relé isolador de 12V 
A ser adquirido 
separadamente
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Conj. células fotovoltaicos: 110Wp 12/24V
2 un. células fotovoltaicas CIGS / Dimensões: 350 x 1.150 mm / Preparadas com cola

1 unidade regulador de carga / 30A MPPT / 2 unidades de algoritmo  
de carga especial, isolamentos de telhado / Fornecidos com cola
20 metros de cabo PV / Incluindo cabo de ligação, coletor de prensa  
e cabo de bateria flexível e retrátil 3 unid. / Pré-montadas
1 unidade regulador de carga 30A / Impermeável
N.º da encomenda: 8000 240 024

Conj. células fotovoltaicos: 160Wp 12/24V
2 un. células fotovoltaicas CIGS / Dimensões: 350 x 1.850 mm / Preparadas com cola

1 unidade regulador de carga / 30A MPPT / 2 unidades de algoritmo  
de carga especial, isolamentos de telhado / Fornecidos com cola
20 metros de cabo PV / Incluindo cabo de ligação, coletor de prensa  
e cabo de bateria flexível e retrátil 3 unid. / Pré-montadas
1 unidade regulador de carga 30A / Impermeável
N.º da encomenda: 8000 160 024

Conj. células fotovoltaicos: 165Wp 12/24V
3 un. células fotovoltaicas CIGS / Dimensões: 350 x 1.150 mm / Preparadas com cola

1 unidade regulador de carga / 30A MPPT / 2 unidades de algoritmo  
de carga especial, isolamentos de telhado / Fornecidos com cola
20 metros de cabo PV / Incluindo cabo de ligação, coletor de prensa  
e cabo de bateria flexível e retrátil 3 unid. / Pré-montadas
1 unidade regulador de carga 30A / Impermeável
N.º da encomenda: 8000 165 024

Conj. células fotovoltaicos: 190Wp 12/24V
2 un. células fotovoltaicas CIGS / Dimensões: 350 x 2.150 mm / Preparadas com cola

1 unidade regulador de carga / 30A MPPT / 2 unidades de algoritmo  
de carga especial, isolamentos de telhado / Fornecidos com cola
20 metros de cabo PV / Incluindo cabo de ligação, coletor de prensa  
e cabo de bateria flexível e retrátil 3 unid. / Pré-montadas
1 unidade regulador de carga 30A / Impermeável
N.º da encomenda: 8000 190 024

Escolha o conjunto de 
células fotovoltaicas que 
se adequa ao seu veículo e 
ao consumo de energia

Continua na próxima página >>
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Conj. células fotovoltaicos: 220Wp 12/24V
4 un. células fotovoltaicas CIGS / Dimensões: 350 x 1.150 mm / Preparadas com cola

1 unidade regulador de carga / 30A MPPT / 2 unidades de algoritmo  
de carga especial, isolamentos de telhado / Fornecidos com cola
20 metros de cabo PV / Incluindo cabo de ligação, coletor de prensa  
e cabo de bateria flexível e retrátil 3 unid. / Pré-montadas
1 unidade regulador de carga 30A / Impermeável
N.º da encomenda: 8000 220 024  

Conj. células fotovoltaicos: 240Wp 12/24V
3 un. células fotovoltaicas CIGS / Dimensões: 350 x 1.850 mm/  Preparadas com cola

1 unidade regulador de carga / 30A MPPT / 2 unidades de algoritmo  
de carga especial, isolamentos de telhado / Fornecidos com cola
20 metros de cabo PV / Incluindo cabo de ligação, coletor de prensa  
e cabo de bateria flexível e retrátil 3 unid. / Pré-montadas
1 unidade regulador de carga 30A / Impermeável
N.º da encomenda: 8000 100 240

Conj. células fotovoltaicos: 380Wp 12/24V
4 un. células fotovoltaicas CIGS / Dimensões: 350 x 2.150 mm / Preparadas com cola

1 unidade regulador de carga / 50A MPPT / 2 unidades de algoritmo  
de carga especial, isolamentos de telhado / Fornecidos com cola
20 metros de cabo PV / Incluindo cabo de ligação, coletor de prensa  
e cabo de bateria flexível e retrátil 3 unid. / Pré-montadas
1 unidade regulador de carga 30A / Impermeável
N.º da encomenda: 8000 380 024

Conj. células fotovoltaicos: 640Wp 12/24V
8 un. células fotovoltaicas CIGS / Dimensões: 350 x 1.850 mm / Preparadas com cola

1 unidade regulador de carga / 50A MPPT / 2 unidades de algoritmo  
de carga especial, isolamentos de telhado / Fornecidos com cola
20 metros de cabo PV / Incluindo cabo de ligação, coletor de prensa  
e cabo de bateria flexível e retrátil 3 unid. / Pré-montadas
1 unidade regulador de carga 50A / Impermeável
Caminho de cabos em alumínio c / 6.5 metros / Preparado com cola
N.º da encomenda: 8000 100 640

Conj. células fotovoltaicos: 960Wp 12/24V
12 un. células fotovoltaicas CIGS / Dimensões: 350 x 1.850 mm / Preparadas com cola

1 unidade regulador de carga / 50A MPPT / 2 unidades de algoritmo  
de carga especial, isolamentos de telhado / Fornecidos com cola
20 metros de cabo PV / Incluindo cabo de ligação, coletor de prensa  
e cabo de bateria flexível e retrátil 3 unid. / Pré-montadas
1 unidade regulador de carga 50A / Impermeável
Caminho de cabos em alumínio c / 6.5 metros / Preparado com cola
N.º da encomenda: 8000 100 960

Escolha o conjunto de 
células fotovoltaicas que 
se adequa ao seu veículo e 
ao consumo de energia



mipv.pro
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Bateria de consumo com potência elevada de saída 
estável de 250A e 500A no pico. Longa duração, baixo 
custo de manutenção e despesas de utilização. Usada 
para camião, autocarros, carrinha, autocaravana, 
Reboque para campismo e barcos.Pode substituir a 
bateria de chumbo de 12V, AGM ou bateria Gel.

• Longa duração - carga / descarga até 4.000 vezes  
 A 80% descarrega 8.000 vezes
• Corrente forte, corrente de descarga contínua até 250A
• Sem manutenção e de longa duração  
 – 3 anos de garantia total
• Pode ser ligada em série e em paralelo
• Baixa auto-descarga/amplo intervalo de temperatura  
 de funcionamento
• Bluetooth integrado – supervisiona o estado  
 de consumo através da aplicação
• Dimensões: L450 x P243 x A170 mm
 N.º da encomenda: 8000 133 424

LiFePO4 Bluetooth 
Bateria de lítio 200Ah / LAR200

NOVIDADES200Ah bateria de lítio com bluetooth

O carregador da bateria  
que carrega devidamente 
as suas baterias de lítio!
• 240V / 14.6V / 29.2V LiFePO4 20A
• Dimensões: L230 x P110 x A65 mm
• O carregador da bateria foi especialmente  
 concebido para a bateria de lítio GE LAR200Ah
• Protegido contra curto-circuitos e sobrecargas
• Fornecido com ligações Schuko 
 N.º da encomenda:  8000 200 155 (12V)
 N.º da encomenda:  9539 640 172 (24V)
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O variador de tensão 
é, naturalmente, certifi-
cado eletronicamente 

= zero problemas com a 
garantia do veículo para 12/24V

NOTA: Apenas paralithium batteri

O variador de tensão é um conversor 
DC/DC, e está disponível para 12V e 
24V. Utiliza a capacidade disponível do 
gerador na geração de energia para o 
consumo da bateria de lítio.

Quando se utiliza o gerador do próprio 
veículo, normalmente até 75% está 
carregado, enquanto que este variador 
de tensão fornece 100% de carga. O 

que também é importante, é quanto. 
ferramentas pode carregar a partir da 
bateria externa. O variador de tensão 
da Green Energy substitui o relé de iso-
lamento convencional, que garante que 
o consumo da bateria não descarregue 
a bateria de arranque do veículo.

Em contraste com outras versões de 
variadores de tensão no mercado que 

usam cabos como ignição, este  Varia-
dor de tensão é inteligente, uma vez 
que deteta quando o gerador está em 
funcionamento e quando tem capaci-
dade disponível. O variador de tensão 
é de fácil montagem com um tamanho 
compacto de apenas: 
L240 x P130 x A50 mm

N.º da encomenda:  9539 640 143 (12V)
N.º da encomenda:  9539 640 243 (24V)

Variador de tensão compacto e 
Inteligente – concebido para as normas 
Euro6 e futuras normas Euro
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Acessórios para instalação adicionais

Isolamento de telhado / Disponível em preto ou cinzento
N.º da encomenda:  Preto:        8000 223 010
  Cinzento:   8000 223 011

Cola móvel / Cola branca  /  200 ml
N.º da encomenda:  8000 133 290

Relé isolante 12V  /  125A
N.º da encomenda:  8000 125 012

Registador de dados
N.º da encomenda:  8000 050 101

Painel fotovoltaico  55Wp Dimensões: 350 x 1.150 mm
N.º da encomenda:  8000 125 055

Painel fotovoltaico  80Wp Dimensões: 350 x 1.850 mm
N.º da encomenda:  8000 195 080

Painel fotovoltaico  95Wp Dimensões: 350 x 2.150 mm
N.º da encomenda:  8000 237 095

Green Energy Scandinavia A/S
Niels Bohrs Vej 2

DK - 7100 Vejle, Denmark

Saiba mais acerca das nossas soluções em mipv.pro

MOBILE SOLAR
– every surface a source™



Green Energy Scandinavia A/S  /  Niels Bohrs Vej 2, DK - 7100 Vejle, Denmark

Contacte-nos através do nosso formulário de contacto em mipv.pro – onde também pode  
saber acercas das nossas soluções, encontrar fichas técnicas e ver vídeos instrutivos.

MOBILE SOLAR
– every surface a source™


