
Painéis Autoconsumo Vantagens
fotovoltáicos

fotovoltáicos de ter um painel

Com o Autoconsumo Fotovoltaico é 
possível produzir energia para consumo 
próprio, a partir da exposição solar

Combinando as condições ideais que 
Portugal tem, ao que se refere à expo-
sição solar, o autoconsumo fotovoltaico 
permite rentabilizar o seu negócio ao 
máximo.

Os painéis fotovoltaicos são constituídos 
por células que convertem a luz solar em 
eletricidade. 

A quantidade de eletricidade gerada depen-
de, entre outros fatores, do grau de intensi-
dade da luz incidente, o que varia consoante 
o dia e as estações do ano. 

Com um sistema de painel solar fotovol-
taico irá reduzir a sua conta de eletrici-
dade! Pois irá gerar eletricidade de 
modo gratuito e limpo durante o dia, que 
fará com que cubra parte das suas neces-
sidades energéticas dentro da casa.  E se 
tiver baterias que possam acumular o 
excedente produzido pelo sistema 
fotovoltaico, maior será a sua poupança 
na conta de eletricidade.

Ao colocar um painel solar fotovoltaico 
na sua casa irá aumentar o valor da sua 
casa no mercado imobiliário. Atualmen-
te os compradores procuram casas com 
uma boa certificação energética de 
modo a terem faturas de eletricidade 
mais baixas.

O nosso fornecimento conta com supor-
te para instalação, instalação e manu-
tenção sob consulta. Toda a documen-
tação tecnica e manuais fornecidos.

O autoconsumo fotovoltaico está ao dispor de 
particulares e empresas que pretendam 
produzir a sua própria energia. Requer a 
utilização de painéis solares fotovoltaicos para 
produzir energia e, desta forma, é possível 
consumir a energia elétrica produzida na sua 
própria casa ou empresa.

É uma forma de produção de energia limpa e 
amiga do ambiente, já que apenas passa por 
aproveitar a energia do sol que entra diaria-
mente pelas nossas janelas. Como o nosso 
país tem bastantes horas de sol diárias, os 
painéis solares fotovoltaicos são uma realida-
de facilmente concretizável.
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