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AQUECEDOR
SOLAR A VÁCUO



AQUECEDOR
SOLAR A VÁCUO   
   O Aquecedor Solar a Vácuo da ECOPRO é a forma mais moderna e efici-
ente do mercado para aquecer água. Pode ser instalado durante a obra 
ou em construções já prontas. É ideal para residências, casas de campo, 
indústrias, comércio, fazendas, hotéis, motéis, clubes e pousadas.

   Os Aquecedores Solares da ECOPRO garantem economia, conforto e 
sustentabilidade. Com ele você consegue reduzir mais de 70% em sua 
conta de energia e ainda contribui para um planeta mais saudável, 
sempre com a certeza de que você terá os equipamentos mais modernos 
e a melhor equipe de profissionais do mercado.

   O sistema de Aquecimento Solar Acoplado da ECOPRO utiliza tubos de 
vidro a vácuo para aquecer a água até 95 graus célsius, temperatura 
muito maior que outros tipos de aquecedores solares. Com isso, você tem 
água muito mais quente e de uma forma muito mais rápida.

   A forma de exposição dos tubos de vidro a vácuo do aquecedor solar 
ECOPRO aproveita mais 90% da luz solar durante o dia, garantindo que a 
água seja aquecida durante o maior período de luminosidade.

Nossos Aquecedores são
classificação A pelo INMETRO   



BENEFÍCIOS
DO AQUECEDOR   

Classificação A no INMETRO tanto para produtos ACOPLA-
DOS como MODULARES;

Melhor desempenho em dias nublados, aquecendo a água 
na temperatura de até 70°;

Melhor desempenho em dias de sol, pois aquece a água 
na temperatura de até 95°;

No caso de quebra de algum tubo, o coletor continua seu 
funcionamento normal e é possível Trocar apenas os tubos 
danificados não sendo necessária a troca do painel todo;

Pode ser instalado em construções já prontas sem neces-
sidade de quebrar paredes; 

Mais resistente à chuva de granizo;

Aquecimento da água mais rápido quando comparado ao 
sistema de placas;

O índice de absorção de radiação solar dos tubos a vácuo 
fica entre 94% e 96%, enquanto os sistemas tradicionais 
absorvem apenas cerca de 60%;

A água não congela dentro dos tubos, que são totalmente 
resistentes a geadas;

Instalação simples e rápida;

Apresenta design arrojado, adequado para harmonizar com 
a arquitetura e pode ser instalado em um pequeno espaço;



AQUECEDOR
SOLAR A VÁCUO
ACOPLADO  

    O Aquecedor Solar a Vácuo Acoplado é o modo mais simples, barato e 
eficiente de aquecer água. Ele pode ser instalado em qualquer estrutura, 
desde uma pequena residência, comércios, indústrias, até casas de 
campo e propriedades rurais.

   Como o próprio nome diz, o sistema de aquecimento (a vácuo) é inte-
grado (acoplado) ao reservatório de água (Boiler).

    Esse sistema tem o menor custo de aquisição e instalação, proporcio-
nando até 70% de economia no aquecimento de água.

    O sistema de Aquecimento Solar Acoplado da ECOPRO utiliza tubos de 
vidro a vácuo para aquecer a água até 70 graus célsius, temperatura 
muito maior que outros tipos de aquecedores. Com isso você tem água 
muito mais quente e de uma forma muito mais rápida.

    Não há necessidade de bombeamento, evitando gasto de energia 
elétrica. Assim a economia pode ser em torno de 80%, o que permite o 
retorno do dinheiro investido em um curto espaço de tempo;



AQUECEDOR
SOLAR A VÁCUO
ACOPLADO - 15 TUBOS

ENERGIA
Sistema Acoplado

Fabricante: Ecopro P. Sustentáveis
Marca: Ecopro 
Modelo: BN-1-15
Aplicação: Banho

Maior desempenho

Menor desempenho

A
B
C
D
E

A

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.

Produção Mensal 
de Energia

Por m2  de coletor
(KWh/mês m2 )

85,29

166,92
Os valores declarados são 

correspondentes ao dia 
padrão de 21/09, em 

Belo Horizonte

Area 
Externa

Pressão de 
Funcionamento
(kPa) (m.c.a)

Volume do 
Reservatório

Potência 
de Apoio 
Elétrico

Térmica 
Diária

50 5,102

1,957m2 58,2%

134 
litros Não 

Aplicável

Segurança

OCP - 0078

 

Por Sistema
(KWh/mês)

Registro Nº 
000316/2017

MODELO BNP-1-15

Material interno Inox 304

Quantidade de Tubos 15

Comprimento dos tubos 1800mm

Medidas 1,70 x 1,23

Água nos tubos 45 litros

Classificação do Inmetro a

Capacidade do tanque 130 litros

Total de água no sistema 175 litros

Banhos diários 5

MODELO BN-1-15

Material interno Inox 304

Quantidade de Tubos 15

Comprimento dos tubos 1800mm

Medidas 1,70 x 1,23

Água nos tubos 45 litros

Classificação do Inmetro A

Capacidade do tanque 130 litros

Total de água no sistema 175 litros

Banhos diários 5



AQUECEDOR
SOLAR A VÁCUO
ACOPLADO - 20 TUBOS

ENERGIA
Sistema Acoplado

Maior desempenho

Menor desempenho

A
B
C
D
E

A

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.

Produção Mensal 
de Energia

Por m2  de coletor
(KWh/mês m2 )

86,89

228,08
Os valores declarados são 

correspondentes ao dia 
padrão de 21/09, em 

Belo Horizonte

Area 
Externa

Pressão de 
Funcionamento
(kPa) (m.c.a)

Volume do 
Reservatório

Potência 
de Apoio 
Elétrico

Térmica 
Diária

50 5,102

2,625m2 59,2%

178
litros Não 

Aplicável

Segurança

Fabricante: Ecopro P. Sustentáveis
Marca: Ecopro 
Modelo: BN-1-20
Aplicação: Banho

OCP - 0078

 

Por Sistema
(KWh/mês)

Registro Nº
000317/2017

MODELO BN-1-20

Material interno Inox 304

Quantidade de Tubos 20

Comprimento dos tubos 1800mm

Medidas 1,70 x 1,63

Água nos tubos 60 litros

Classificação do Inmetro A

Capacidade do tanque 170 litros

Total de água no sistema 230 litros

Banhos diários 7



AQUECEDOR
SOLAR A VÁCUO
ACOPLADO - 30  TUBOS

MODELO BN-1-30

Material interno Inox 304

Quantidade de Tubos 30

Comprimento dos tubos 1800mm

Medidas 1,70 x 2,43

Água nos tubos 90 litros

Classificação do Inmetro A

Capacidade do tanque 250 litros

Total de água no sistema 340 litros

Banhos diários 11

ENERGIA
Sistema Acoplado

Maior desempenho

Menor desempenho

A
B
C
D
E

A

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.

Produção Mensal 
de Energia

Por m2  de coletor
(KWh/mês m2 )

85,31

338,25
Os valores declarados são 

correspondentes ao dia 
padrão de 21/09, em 

Belo Horizonte

Area 
Externa

Pressão de 
Funcionamento
(kPa) (m.c.a)

Volume do 
Reservatório

Potência 
de Apoio 
Elétrico

Térmica 
Diária

50 5,102

3,926m2 58,2%

262 
litros Não 

Aplicável

Segurança

Fabricante: Ecopro P. Sustentáveis
Marca: Ecopro
Modelo: BN-1-30
Aplicação: Banho

OCP - 0078

 

Por Sistema
(KWh/mês)

Registro Nº
000318/2017



AQUECEDOR
SOLAR A VÁCUO
ACOPLADO - 36 TUBOS

ENERGIA
Sistema Acoplado

Maior desempenho

Menor desempenho

A
B
C
D
E

A

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.

Produção Mensal 
de Energia

Por m2  de coletor
(KWh/mês m2 )

86,64

412,42
Os valores declarados são 

correspondentes ao dia 
padrão de 21/09, em 

Belo Horizonte

Area 
Externa

Pressão de 
Funcionamento
(kPa) (m.c.a)

Volume do 
Reservatório

Potência 
de Apoio 
Elétrico

Térmica 
Diária

50 5,102

4,760m2 59,1%

313
litros

Não 
Aplicável

Segurança

Fabricante: Ecopro P. Sustentáveis
Marca: Ecopro
Modelo: BN-1-36
Aplicação: Banho

OCP - 0078

Por Sistema
(KWh/mês)

Registro Nº
000319/2017

MODELO BN-1-36

Material interno Inox 304

Quantidade de Tubos 36

Comprimento dos tubos 1800mm

Medidas 1,70 x 2,92

Água nos tubos 108 litros

Classificação do Inmetro A

Capacidade do tanque 300 litros

Total de água no sistema 400 litros

Banhos diários 14



  O Aquecedor Solar a Vácuo Modular é o mais flexível do mercado e é 
ideal para residências e empresas que desejam economizar em sua conta 
de energia e ter água aquecida com rapidez e praticidade. Uma das suas 
maiores vantagens é poder ser expandido para atender um grande 
volume de água.

  É recomendado para grandes obras, pois tem um baixo custo para 
aquecimento de grande volume de água.

   O aquecimento solar por tubos de vidro a vácuo da ECOPRO do sistema 
modular, aquece a água a até 95 graus célsius, temperatura muito maior 
que outros tipos de aquecedores. Com isso você tem água muito mais 
quente e de uma forma muito mais rápida.

   O Aquecedor Solar a Vácuo Modular é ideal para ser instalado com o 
reservatório (boiler) abaixo ou acima do telhado. Isso garante muito mais 
facilidade e flexibilidade.

   Aquecedor Solar ideal para Hotel, Motel, Pousada, Academia, SPA, Hos-
pital, Indústria e projetos que necessitam de água quente em grande 
volume e com baixo custo.

AQUECEDOR
SOLAR A VÁCUO
MODULAR



AQUECEDOR
SOLAR A VÁCUO
MODULAR  - 15 TUBOS

MODELO BNP-1-15

Material interno Inox 316

Diâmetro dos tubos à vácuo 58mm

Classificação do Inmetro B

Quantidade de Tubos 15

Comprimento dos tubos à vácuo 1800mm

Medidas 1.90x1.20

ENERGIA
Coletor solar

Maior desempenho

Menor desempenho

A
B
C
D
E

B

Produção Mensal 
de Energia

Por m2  de coletor
(KWh/mês m2 )

77,39

179,77
Os valores declarados são 

correspondentes ao dia 
padrão de 21/09, em 

Belo Horizonte

Pressão de 
Funcionamento
(kPa) (m.c.a)

50 5,102

Area Externa (m2)
2,323m2

Energética Média

70,9%

Registro Nº
000320/2017

Segurança

Fabricante: Ecopro P. Sustentáveis
Marca: Ecopro
Modelo: BNP-1-15
Aplicação: Banho

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.

OCP - 0078

 

Por Coletor
(KWh/mês)



ENERGIA
Coletor solar

Maior desempenho

Menor desempenho

A
B
C
D
E

B

Produção Mensal 
de Energia

Por m2  de coletor
(KWh/mês m2 )

77,39

236,18
Os valores declarados são 

correspondentes ao dia 
padrão de 21/09, em 

Belo Horizonte

Pressão de 
Funcionamento
(kPa) (m.c.a)

50 5,102

Area Externa (m2)
3,052m2

Energética Média

70,9%

Segurança

Fabricante: Ecopro P. Sustentáveis
Marca: Ecopro
Modelo: BNP-1-20
Aplicação: Banho

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.

OCP - 0078

Por Coletor
(KWh/mês)

Registro Nº 
000320/2017

MODELO BNP-1-20

Material interno Inox 304

Diâmetro dos tubos à vácuo 58mm

Classificação do Inmetro B

Quantidade de Tubos 20

Comprimento dos tubos à vácuo 1800mm

Medidas 1.90x1.56

AQUECEDOR
SOLAR A VÁCUO
MODULAR  - 20 TUBOS



ENERGIA
Coletor solar

Maior desempenho

Menor desempenho

A
B
C
D
E

B

Produção Mensal 
de Energia

Por Coletor
(KWh/mês)

Por m2  de coletor
(KWh/mês m2 )

77,39

291,20
Os valores declarados são 

correspondentes ao dia 
padrão de 21/09, em 

Belo Horizonte

Pressão de 
Funcionamento
(kPa) (m.c.a)

50 5,102

Area Externa (m2)
3.763m2

Energética Média

70,9%

Registro Nº

Segurança

Fabricante: Ecopro P. Sustentáveis
Marca: Ecopro
Modelo: BNP-1-25
Aplicação: Banho

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.

OCP - 0078

 
000320/2017

AQUECEDOR
SOLAR A VÁCUO
MODULAR  - 25 TUBOS

MODELO BNP-1-25

Material interno Inox 304

Diâmetro dos tubos à vácuo 58mm

Classificação do Inmetro 

Quantidade de Tubos 25

Comprimento dos tubos à vácuo 1800mm

Medidas 1.90x2.03

B



ENERGIA
Coletor solar

Maior desempenho

Menor desempenho

A
B
C
D
E

B

Produção Mensal 
de Energia

Por m2  de coletor
(KWh/mês m2 )

77,39

346,15
Os valores declarados são 

correspondentes ao dia 
padrão de 21/09, em 

Belo Horizonte

Pressão de 
Funcionamento
(kPa) (m.c.a)

50 5,102

Area Externa (m2)
4,473m2

Energética Média

70,69%

Registro Nº

Segurança

Fabricante: Ecopro P. Sustentáveis
Marca: Ecopro
Modelo:  BNP-1-30
Aplicação: Banho

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.

OCP - 0078

 

Por Coletor
(KWh/mês)

 
000320/2017

AQUECEDOR
SOLAR A VÁCUO
MODULAR  - 30 TUBOS

MODELO BNP-1-30

Material interno Inox 304

Diâmetro dos tubos à vácuo 58mm

Classificação do Inmetro 

Quantidade de Tubos 30

Comprimento dos tubos à vácuo 1800mm

Medidas 1.90x2.03

B



    O Aquecedor Solar a Vácuo Modular de Alta Pressão tem classificação A 
pelo INMETRO. Disponíveis as versões de 20 ou 30 tubos, para melhor 
atender seu projeto. É produzido com material altamente resistente, e 
conta com a qualidade Ecopro, garantindo economia e praticidade para você. 

    O Aquecedor Solar a Vácuo Modular de Alta Pressão é ideal para sistemas 
hidráulicos onde a pressão de água é maior, como edifícios, empresas, etc. 

AQUECEDOR
SOLAR MODULAR
DE ALTA
PRESSÃO



MODELO BPS-1-20

Diâmetro do tubo 58 mm

Classificação do Inmetro A

Quantidade de tubos 20

Comprimento dos tubos 1800mm

Medidas 1,98 x 1,65

Material interno Inox

AQUECEDOR
SOLAR MODULAR
DE ALTA PRESSÃO - 20 TUBOS



AQUECEDOR
SOLAR MODULAR
DE ALTA PRESSÃO - 30 TUBOS

MODELO BPS-1-30

Diâmetro do tubo 58 mm

Classificação do Inmetro A

Quantidade de tubos 30

Comprimento dos tubos 1800mm

Medidas 1,98 x 2,03

Material interno Inox

ENERGIA
Coletor solar

Maior desempenho

Menor desempenho

A
B
C
D
E

B

Produção Mensal 
de Energia

Por m2  de coletor
(KWh/mês m2 )

77,39

346,15
Os valores declarados são 

correspondentes ao dia 
padrão de 21/09, em 

Belo Horizonte

Pressão de 
Funcionamento
(kPa) (m.c.a)

50 5,102

Area Externa (m2)
4,473m2

Energética Média

70,69%

Registro Nº

Segurança

Fabricante: Ecopro P. Sust

e

ntáveis
Marca: Ecopro
Modelo:  BNP-1-30
Aplicação: Banho

Instruções de instalação e recomendações de uso, leia o manual do aparelho.

OCP - 0078

 

Por Coletor
(KWh/mês)

 
000320/2017



O Aquecedor Solar para Piscinas garante que você possa utilizar sua 
piscina em qualquer época do ano, mesmo no inverno sem aumentar sua 
conta de energia.

O Aquecedor Solar para Piscinas da ECOPRO é o mais eficiente do merca-
do e é ideal para qualquer tamanho de piscina, por ser modular, atende 
desde um pequena piscina residencial, até clubes, hotéis e academias.

Economize em sua conta de energia e tenha o conforto de nadar em uma 
piscina com água aquecida sem gastar praticamente nada.

AQUECEDOR SOLAR PARA PISCINA DE QUALQUER
TAMANHO E TIPO

AQUECEDOR
SOLAR MODULAR
PARA PISCINA



TIPO DE AÇO
UTILIZADO
   Utilizamos em nossos aquecedores o Aço Inoxidável 316 cromo-níquel 
molibdênio, inoxidável austenítico, não-temperável, não magnético. 
Possui resistência à oxidação e à corrosão intercristalina até a temperatu-
ra de 300 °C. A presença de molibdênio na composição química deste 
aço eleva sua resistência mecânica, além de aumentar a resistência ao 
ataque corrosivo em meios clorados e não oxidantes.

   Este aço é destinado à fabricação de peças que exigem alta resistência 
à corrosão, tais como válvulas, tubos, recipientes, equipamentos hospita-
lares e farmacêuticos, peças para a indústria química, petrolífera, têxtil, 
de lacticínios, frigorífica, de tintas, etc. É indicado para a utilização em 
ambientes onde exista o ataque de substâncias corrosivas, tais como 
ácidos sulfúricos, ácidos sulfurosos, banhos clorados, soluções alcalinas, 
soluções salinas, etc.



AQUECEDOR SOLAR
ACESSÓRIOS



Necessário quando se trabalha direta-
mente com água de rua. Este modelo 
é fabricado com Inox 304.

Necessário quando se trabalha direta-
mente com água de rua. Este modelo 
inclui uma boia de Inox e tem revesti-
mento interno de poliuretano e aço 
galvanizado pintado como revesti-
mento externo.

ACESSÓRIOS PARA 
AQUECEDOR

RESERVATÓRIO DE NÍVEL RESERVATÓRIO DE NÍVEL

RESERVATÓRIO DE NÍVEL 
POLIPROPILENO 

VÁLVULA VENTOSA

Necessário quando se trabalha dire-
tamente com a água da rua.
Modelo fabricado em polipropileno.



Conexões para PEX: modelo simples não 
exigindo alicate crimpador, apenas uma 
chave de cano comum.

Utilizada para controle de temperatura da 
água.

CONEXÕES PARA PEX

VÁLVULA DE ALÍVIO DE
PRESSÃO

VÁLVULA DE RETENÇÃO

VÁLVULA TERMOSTÁTICA

ACESSÓRIOS PARA 
AQUECEDOR



Controla a entrada de água fria no reser-
vatório do aquecedor de acordo com a 
programação do usuário, podendo levar 
em conta parâmetros como horário e nível 
do reservatório. Monitora temperatura, 
nível de água do reservatório e pode fazer 
acionamento de suporte elétrico.

O Pex é um produto inovador para insta-
lações hidráulicas de água quente. Já é 
muito usado na Europa, EUA, China, 
porém pouco difundido no Brasil. O Tubo 
Multi-camada é formado por uma camada 
interna e alumínio (Pex-Al-Pex), separada 
com o auxílio de um adesivo entre as 
partes de PEX. Esse alumínio absorve a 
expansão térmica, evitando trincas no 
tubo. O Tubo é flexível e leve, simplifican-
do o seu manuseio.

PAINEL ELETRÔNICO TK-8 PEX

ACESSÓRIOS PARA 
AQUECEDOR



ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTÁICA



MODELO LNSF-330P

Módulo de eficiência (%) 

Voltagem de curto-circuito (Isc) 

Potência Máxima (Pmax) 

Voltagem de circuito aberto (Voc) 

Voltagem em potência máxima (Vmpp) 

Corrente em potência máxima (Impp) 

17.01%

9.47A

330W

45.7V

37.1V

8.89A

   A Energia solar fotovoltaica obtém energia 
através da conversão direta da luz solar em eletrici-
dade. As células solares fotovoltaicas, quando agrupadas, 
constituem um painel ou módulo fotovoltaico. Captam a energia e a 
transformam em corrente. Depois disso, a energia é ligada em sua rede para 
ser utilizada normalmente. 

   A geração da energia depende do sol, então você consegue gerar energia durante o 
dia. Para que tudo continue funcionando durante a noite você precisa usar energia da 
concessionária ou de baterias.
Veja as duas formas:

PLACAS 
FOTOVOLTAICAS

SISTEMA SOLAR
COM BATERIA

SISTEMA INTERLIGADO À
REDE DA CONCESSIONÁRIA



O sistema interligado à rede de distribuição da concessionária de energia elétrica é 
o mais comum e com o menor custo de instalação. Como prioridade você vai con-
sumir a energia gerada pelos painéis solares e, quando os painéis não estiverem 
gerando energia, você irá utilizar a energia fornecida pela rede da concessionária.
E, se você produzir mais energia do que consome, você pode fornecer essa sobra 
para a concessionária, e depois descontar em sua tarifa.

O processo é muito simples,
veja abaixo:

SISTEMA INTERLIGADO À
REDE DA CONCESSIONÁRIA



Nesta instalação, o sistema de geração solar fotovoltaico é totalmente independen-
te da rede da concessionária de energia elétrica. A energia produzida e não utilizada 
é armazenada em um banco de baterias, podendo ser aplicada nos momentos em 
que o consumo for maior que a produção.

O processo é muito simples,
veja abaixo:

SISTEMA SOLAR COM 
BATERIA



ACESSÓRIOS
ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTÁICA



INVERSOR
KSG-SM

KSTAR 

CURVA DE EFICIÊNCIADIAGRAMA DE CIRCUITO

+

-

Communication interface Intelligent monitoring software and LCD display

Protection circuit

Relay PE
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N
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Circuit

Invert
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 Input
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PV=380V 
PV=450V 
PV=200V 

DESIGN
• Tensão máxima FV de até 500V

• 1 MPPT

• Alta eficiência de até 97,5%

CERTIFICAÇÃO

• TUV 
• INMETRO

• CE

• VDE 0126

• EN 50538

• PEA/MEA

• Menor e mais leve

• Proteção IP65

• Fácil instalação

KSG-1.5KW
KSG-3KW

KSG-1.5K-SW KSG-3K-SWMODELO       

Entrada (CC)

Potência Máx. de Entrada (CC)

Tensão Máx. / Tensão Nominal (CC)    500Vdc / 380Vdc

    cdV094~001    TPPM oãçarepO ed axiaF

Faixa de Op. MPPT em Carga Plena

cdV031 / 021    )CC( aditraP ed oãsneT

1    TPPM ed oremúN

    1    TPPM rop sgnirtS

Corrente Máx. de Entrada por MPPT   11A   13A

INVERSORES KSG-SM: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

1600W 3100W

145~400Vdc 240~400Vdc



    O Aquecedor Solar a Vácuo Acoplado é o modo mais simples, barato e 
eficiente de aquecer água. Ele pode ser instalado em qualquer estrutura, 
desde uma pequena residência, comércios, indústrias, até casas de 
campo e propriedades rurais.

   Como o próprio nome diz, o sistema de aquecimento (a vácuo) é inte-
grado (acoplado) ao reservatório de água (Boiler).

    Esse sistema tem o menor custo de aquisição e instalação, proporcio-
nando até 70% de economia no aquecimento de água.

    O sistema de Aquecimento Solar Acoplado da ECOPRO utiliza tubos de 
vidro a vácuo para aquecer a água até 70 graus célsius, temperatura 
muito maior que outros tipos de aquecedores. Com isso você tem água 
muito mais quente e de uma forma muito mais rápida.

    Não há necessidade de bombeamento, evitando gasto de energia 
elétrica. Assim a economia pode ser em torno de 80%, o que permite o 
retorno do dinheiro investido em um curto espaço de tempo;

        Saída (CA) 

Potência Máxima de Saída (CA) 

Tensão Nominal de Saída (CA)    230Vac

%02±caV032    )AC( oãçarepO ed axiaF

Frequência Nominal da Rede (CA)    50 / 60Hz

Faixa de Frequência da Rede (CA)    50 / 60Hz(±5Hz)

         adíaS ed amixáM etnerroC

%3<    DHT

EP+NL     AC oãxenoC

  aigolopoT rodamrofsnarT meS 

KSG-1.5K-SW KSG-3K-SWMODELO    

1500W 3000W

7A 14A

    Eficiência

%6,79    %5,69  amixáM aicnêicifE

%79    %69  oruE aicnêicifE

%09,99    TPPM aicnêicifE

 W2,0< / W5<    etioN / ybdnatS :omusnoC

      Dispositivos de Proteção

Prot. contra Fuga de Corrente (CA)  

      arreT à atlaF artnoc oãçetorP

    otnemahli-itnA oãçetorP

Proteção de Sobretensão (CC)

    )CC( agracerboS ed oãçetorP

    )AC( agracerboS ed oãçetorP

Prot. contra Inv. de Polaridade (CC)

    Física

721×623×462    mm)P x A x L( seõsnemiD

gK6,8     gK1,8     oseP

Ambiente     

C°06+~C°02–    oãçarepO ed arutarepmeT

larutaN otnemairfseR    otnemairfseR ed opiT

56PI    oãçetorP ed essalC

    Caracteristicas

miS    DCL yalpsiD

)onretxe( IFIW / 584SR    secafretnI

IFIW / CC rotpurretnI    sianoicpO

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim



INVERSOR
KSG-DM

KSTAR 

CURVA DE EFICIÊNCIADIAGRAMA DE CIRCUITO

DESIGN

  KSG-5.0K-DM   

Potência Máx. de Entrada (CC)

Tensão Máx. / Tensão Nominal (CC)    500Vdc / 380Vdc

    cdV094~001    TPPM oãçarepO ed axiaF

Faixa de Op. MPPT em Carga Plena

Potência Máx. por MPPT

cdV051 / 021    )CC( aditraP ed oãsneT

2    TPPM ed oremúN

    1    TPPM rop sgnirtS

Corrente Máx. de Entrada por MPPT

INVERSORES KSG-SM: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

5200W

3000W

13A / 13A

240~400Vdc

KSG-5.0K-DM

Communication interface Intelligent monitoring software and LCD display

Protection circuit

Relay

DC Switch

DC
EMC
Filter

DC
EMC
Filter

MPPT1
Boost
Circuit

MPPT2
Boost
Circuit

Invert
Circuit

AC
Reactor

D
C

 Input 1
D

C
 Input 2

Gird

AC
EMC
Filter

0.92 

0.93 

0.94 

0.95 

0.96 

0.97 

0.98 

5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

PV=380V 
PV=450V 
PV=200V 

• Tensão máxima FV de até 500V

• 2 MPPT

• Alta eficiência de até 97,5%

• Menor e mais leve

• Proteção IP65

• Instalação fácil

• Controlador de potência reativa

• Controlador digital

CERTIFICAÇÃO

• TUV 
• INMETRO

• CE

• VDE 0126

• EN 50538

• PEA/MEA



        Saída (CA) 

Potência Máxima de Saída (CA) 

Tensão Nominal de Saída (CA)

%02±caV032    )AC( oãçarepO ed axiaF

Frequência Nominal da Rede (CA)

Faixa de Frequência da Rede (CA)

         adíaS ed amixáM etnerroC

%3<    DHT

EP+NL     AC oãxenoC

  aigolopoT rodamrofsnarT meS 

KSG-5.0K-DMMODELO   

5000W

22A

97,5%

97%

    Eficiência

 amixáM aicnêicifE

 oruE aicnêicifE

%09,99    TPPM aicnêicifE

 W2,0< / W5<    etioN / ybdnatS :omusnoC

      Dispositivos de Proteção

Prot. contra Fuga de Corrente (CA)  

      arreT à atlaF artnoc oãçetorP

    otnemahli-itnA oãçetorP

Proteção de Sobretensão (CC)

    )CC( agracerboS ed oãçetorP

    )AC( agracerboS ed oãçetorP

Prot. contra Inv. de Polaridade (CC)

    Física

941×664×963    mm)P x A x L( seõsnemiD

   oseP

Ambiente     

C°06+~C°52–    oãçarepO ed arutarepmeT

larutaN otnemairfseR    otnemairfseR ed opiT

56PI    oãçetorP ed essalC

    Caracteristicas

miS    DCL yalpsiD

)onretxe( IFIW / 584SR    secafretnI

IFIW / CC rotpurretnI    sianoicpO

Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

15,5Kg

230Vac

50 / 60Hz(±5Hz)

50 / 60Hz

0,9 adiantado - 0,9 atrasado



   O Balizador Solar de Jardim é uma maneira simples, econômica e 
ecológica de iluminar espaços externos. A instalação é rápida e simples, 
já que não é necessário ter cabeamento de energia. Durante o dia, o 
balizador capta os raios solares, os transformando em energia e utilizan-
do para iluminar o ambiente quando o sol se põe. Cada balizador tem sua 
própria placa, garantindo que a iluminação se mantenha por bastante 
tempo. 

     Além de utilizar a energia solar, o balizador já vem equipado com 
sensor de presença, ou seja, acende automaticamente quando é 
necessário. É uma peça decorativa para sua área externa, que além de 
decorar, ajuda na economia de luz. Equipado de fábrica com uma bate-
ria interna. O Balizador Solar de Jardim é prático e fácil de instalar e 
utilizar.

REFLETOR SOLAR   

Tipo de lâmpada

Bateria interna

Autonomia

Horas de durabilidade
Material

BALIZADOR SOLAR DE JARDIM: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LED

3.000 dias

10 horas

2/3 AA Ni-Mh 1.2V 150mAh (substituível)

Plástico de alta resistência e aço inoxidável 

Resistente à água

Ativação automática

SIM

SIM

BALIZADOR
SOLAR
DE JARDIM



   Uma ótima opção para ambientes externos que precisam de mais ilumi-
nação é o Refletor Solar, ideal para iluminação residencial ou comercial. 
As luzes apagam e acendem automaticamente, e já vem equipado com 
sensor de presença. Não é necessário ter cabeamento de energia, já que 
o refletor funciona a base de energia solar.

   O Refletor Solar oferece mais segurança, já que sua luz intensa dura por 
bastante tempo. Além disso, ele tem diversas aplicações, podendo ser 
usado no campo, nas metrópoles, ou qualquer outro ambiente.

   Ideal para iluminar qualquer área externa, por ser muito resistente. 
Além disso, o Refletor Solar conta com sensores fotoelétricos que identi-
ficam o período noturno, utilizando de maneira inteligente a energia 
solar. Conta com baterias recarregáveis que já vêm instaladas da fábrica. 
Mais praticidade e segurança para você!

REFLETOR SOLAR   

Potência

Ângulo de iluminação

Horas de durabilidade

Horas de funcionamento contínuo
Tipo de bateria

REFLETOR SOLAR: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

10W

8 horas

50.000 horas

120 º

Lithium

REFLETOR
SOLAR
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