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Solius Manager | Simples | Independente | Inteligente

CONSTRUIR UM SONHO:
100% AUTOCONSUMO FOTOVOLTAICO

A instalação solar fotovoltaica proporciona importantes poupanças que podem ser 
maximizadas com o sistema de gestão inteligente Solius Manager.

Medição instantânea de energia produzida e de energia consumida.

Gestão da acumulação térmica de energia.

Redução de desperdício de energia.

Máximo aproveitamento da produção solar.

Ferramenta de auditoria energética.

App simples e intuitiva (Disponível para iOS e Android).

Independente do inversor e contador instalados.

Estatísticas diárias, semanais, mensais e anuais.



Kits Autoconsumo Solar Fotovoltaico + Bomba de Calor

Máxima poupança e conforto

Funcionamento muito económico com a energia natural do ar ambiente

Instalação simples, sendo ideal para reabilitação

Equipamento silencioso

Moderno controlador tátil (Bomba de Calor Sanitária EcoTank)

Programação horária (Bomba de Calor Sanitária EcoTank)

Função anti-legionella (Bomba de Calor Sanitária EcoTank)

Design moderno e apelativo

Visualização via internet das prestações solares

Aumento da temporada de utilização de piscina (Bomba de Calor de Piscina PoolBox)

Possibilidade de aumento no número de módulos fotovoltaicos (PowerKit)

Possibilidade de interligação a bateria de lítio (PowerKit)

Visualização de consumos (PowerKit)

MasterKit com Bomba de Calor Sanitária

PowerKit com Bomba de Calor de Piscina



Autoconsumo PowerKit EVO

Kits de autoconsumo com baterias
Com capacidade de 2,4kWh a 7,2 kWh

Sistema modular preparado para o futuro
A solução EVO é indicada para quem pretende um sistema de autoconsumo instantâneo preparado 
para futuramente colocar baterias de modo a armazenar excedentes de produção desperdiçados.

Máximo aproveitamento
Incremento do auto-consumo acima de 80% com o mínimo de injeção na rede elétrica.

Monitorização incluída de série
O conhecimento dos excedentes de produção vai permitir uma gestão de consumos otimizada ou a 
colocação de um sistema de armazenamento adequado ao seu perfil de consumo.

Evolução
O aumento da capacidade de produção através da instalação de um maior número de módulos 
solares é possivel adequando a produção aos consumos existentes.

3190 kWh

2847 kWh

2938 kWh

5180 kWh

4833 kWh

4778 kWh

Potência AC

Rendimento

PowerKits

Lisboa/Alentejo/Algarve

Litoral Norte e Centro

Interior Norte e Centro

Simulações Energia¹ Energia¹ Energia¹

EVO 6 EVO 10 EVO 12

3000 W

97,6 %

3000 W

97,6 %

3000 W

Potência DC 1590 W 2650 W 3180 W

97,6 %

Composição

Módulo Solar 265Wp

Inversor + Baterias

Quantidades Quantidades Quantidades

Dados Técnicos

6

1 + 0

10

1 + 0

12

1 + 0

6252 kWh

5580 kWh

5758 kWh

Imagens meramente exemplificativas.
(1) ENERGIA ANUAL - Nas simulações apresentadas, é considerado um azimute de 0º Sul e uma inclinação de 30º. A energia produzida pode diferir dos valores da simulação em função do local concreto e das condições climatéricas 
verificadas em cada ano, não nos podendo ser imputadas responsabilidades pela observação de valores diferentes dos simulados.



Autoconsumo PowerKit FULL

Kits de autoconsumo com baterias
Com capacidade de 2,4kWh a 7,2 kWh

Máximo aproveitamento
Incremento do auto-consumo acima de 80% com o mínimo de injeção na rede elétrica.

Monitorização incluída de série
O conhecimento dos excedentes de produção vai permitir uma gestão de consumos otimizada ou a 
colocação de um sistema de armazenamento adequado ao seu perfil de consumo.

Evolução
O aumento da capacidade de produção através da instalação de um maior número de módulos 
solares é possivel adequando a produção aos consumos existentes.

3190 kWh

2847 kWh

2938  kWh

5180 kWh

4833 kWh

4778 kWh

Composição

Módulo Solar 250Wp

Inversor + Baterias

FULL 6PowerKits

Lisboa/Alentejo/Algarve

Litoral Norte e Centro

Interior Norte e Centro

Simulações

Quantidades Quantidades

Energia¹ Energia¹

FULL 10

Quantidades

Energia¹

FULL 12

Dados Técnicos

6

1 + 1

10

1 + 2

12

1 + 3

Sistema BackUp

Profundidade Descarga

Sim

80 %

Sim

80 %

Sim

80 %

Rendimento

Capacidade Baterias

97,6 %

2.4 kWh

97,6 %

4.8 kWh

97,6 %

7.2 kWh

Potência DC

Potência AC

1590 W

3000 W

2650 W

3000 W

3180 W

3000 W

6252 kWh

5580 kWh

5758 kWh

Imagens meramente exemplificativas.
(1) ENERGIA ANUAL - Nas simulações apresentadas, é considerado um azimute de 0º Sul e uma inclinação de 30º. A energia produzida pode diferir dos valores da simulação em função do local concreto e das condições climatéricas 
verificadas em cada ano, não nos podendo ser imputadas responsabilidades pela observação de valores diferentes dos simulados.



Autoconsumo MasterKit

Imagens meramente exemplificativas.
(1) ENERGIA ANUAL - Nas simulações apresentadas, é considerado um azimute de 0º Sul e uma inclinação de 30º. A energia produzida pode diferir dos valores da simulação em função do local concreto e das condições climatéricas 
verificadas em cada ano, não nos podendo ser imputadas responsabilidades pela observação de valores diferentes dos simulados.

Produza e consuma a sua própria energia
Sendo Portugal um dos países da Europa com maior índice de radiação solar, esta energia pode 
ser aproveitada para a produção de energia elétrica. Numa perspetiva anual a energia fotovoltaica 
produzida e utilizada em regime de autoconsumo proporciona poupanças significativas.
O facto de estar disponível para qualquer titular de um contrato de fornecimento de energia 
elétrica torna a produção da mesma e seu autoconsumo democrática e ao alcance de todos. 
Por outro lado, a instalação de um sistema fotovoltaico para autoconsumo permite ainda 
alterar o perfil de consumo, transferindo o funcionamento de alguns equipamentos para as 
horas em que a energia solar está disponível, potenciando de forma significativa a poupança 
que estará associada.

Monitorização MasterKits - IntelliWeb
Monitorização integrada de série, através de ligação à internet permite:
• Leitura da produção fotovoltaica instantânea
• Consulta do histórico de produção fotovoltaica
• Consulta do histórico de erros de funcionamento

Principais Vantagens:
• Consumo da própria energia produzida e sistemas de produção de elevada durabilidade
• Redução na fatura de energia elétrica e maior imunidade aos aumentos de energia elétrica

Monitorização
Intelliweb
INCLUÍDA

1585 kWh

1413 kWh

1460 kWh

2116 kWh

1886 kWh

1949 kWh

Composição

Módulo Solar 270Wp

Inversor + Acessórios + PEN Wi-Fi

795MasterKits

Lisboa/Alentejo/Algarve

Litoral Norte e Centro

Interior Norte e Centro

Simulações

Quantidades Quantidades

Energia¹ Energia¹

1060

3

1

4

1

Energia¹

2643 kWh

2466 kWh

2438 kWh

Quantidades

1325

5

1

Energia¹

3190 kWh

2847 kWh

2938 kWh

Quantidades

1500

6

1



Como funciona?
A energia solar é convertida em energia elétrica pelos painéis solares fotovoltaicos e 
consumida no próprio local onde existe o contador de eletricidade, conduzindo a uma 
poupança efetiva na fatura de eletricidade

A quem se destina?
Uma vez que a produção e consumo estão na mesma instalação, qualquer titular de um 
contrato de fornecimento de energia elétrica, poderá instalar um sistema de autoconsumo.

Na prática, estes sistemas têm especial e efetivo impacto na redução da energia elétrica a 
pagar em todas as instalações em que exista consumo durante o dia e seja tecnicamente 
possível a colocação de um sistema de autoconsumo.

Estes sistemas são aplicáveis no setor residencial, comercial e industrial. Cada um destes 
sectores com abordagens diferentes, têm condições bastante atrativas e motivadoras para o 
fazer e começar já a poupar na factura elétrica!

Dimensionamento à medida da sua solicitação. Contacte-nos!

Imagens meramente exemplificativas.
(1) ENERGIA ANUAL - Nas simulações apresentadas, é considerado um azimute de 0º Sul e uma inclinação de 30º. A energia produzida pode diferir dos valores da simulação em função do local concreto e das condições climatéricas 
verificadas em cada ano, não nos podendo ser imputadas responsabilidades pela observação de valores diferentes dos simulados.

Autoconsumo MegaKit

7974 kWh

7120 kWh

7351 kWh

10067 kWh

10090 kWh

9280 kWh

Composição

Módulo Solar 270Wp

Inversor + Acessórios + PEN Wi-Fi

4320/400MegaKits

Lisboa/Alentejo/Algarve

Litoral Norte e Centro

Interior Norte e Centro

Simulações

Quantidades Quantidades

Energia¹ Energia¹

5400/400

16

1

20

1

13960 kWh

12323 kWh

12802 kWh

Quantidades

Energia¹

7560/400

28

1

18964 kWh

16963 kWh

17479 kWh

Quantidades

Energia¹

10260/400

38

1

21078 kWh

18824 kWh

19433 kWh

Quantidades

Energia¹

11340/400

42

1

23495 kWh

21010 kWh

21688 kWh

Quantidades

Energia¹

12960/400

48

1

31672 kWh

28284 kWh

29200 kWh

Quantidades

Energia¹

17280/400

64

1

47150 kWh

42107 kWh

43470 kWh

Quantidades

Energia¹

24840/400

92

1

62050 kWh

55414 kWh

57207 kWh

Quantidades

Energia¹

32400/400

120

1

71425 kWh

63785 kWh

65850 kWh

Quantidades

Energia¹

37260/400

138

1

104651 kWh

93582 kWh

96600 kWh

Quantidades

Energia¹

56700/400

210

1



Sistemas Isolados

Sistema Fotovoltaico Autónomo
Destinado à produção de energia elétrica a partir da energia solar, para utilização em 
locais isolados, de utilização sazonal ou permanente. São constituídos geralmente por 
módulos fotovoltaicos, regulador de carga, inversor, baterias e, quando tal for justificável, 
equipamentos de backup (ex.: gerador).

Utilização versátil
Estes kits autónomos podem ser interligados à generalidade dos equipamentos elétricos. A 
versão Plus destes kits também permite o apoio por um gerador ou até da própria rede elétrica.

Dimensionamento
Os sistemas são dimensionados em função do perfil de consumo que engloba a potência dos 
aparelhos de consumo instalados, o tempo de uso diário de cada um deles e o número de 
dias de autonomia pretendidos.
Pode ainda ser utilizado um gerador para entrar em funcionamento em situações críticas da 
falta de energia solar, que garante o fornecimento de energia à instalação.
Complementarmente pode ser instalado um aerogerador para produção de energia com base 
no recurso eólico.

Sistema Isolado sem apoio auxiliar Sistema Isolado sem apoio auxiliar



Sistemas Isolados

Aplicações autónomas com ligação a gerador 
São inúmeras as aplicações dos sistemas solares isolados de produção de energia elétrica:
• locais isolados não servidos pela rede elétrica de distribuição
• casas de ocupação sazonal ou de fim-de-semana
• iluminação e rega doméstica
• utilizações rurais para agricultura ou agropecuária
• caravanas, embarcações, viaturas de socorro, viaturas de transporte

Aplicações autónomas com ligação à rede pública de eletricidade 
Este tipo de sistemas pode ser utilizado em qualquer instalação consumidora de energia 
elétrica:
• Moradias de utilização permanente ou sazonal;
• Aldeias, escolas, hospitais, parques de campismo, habitação
• Parques de jogos e diversões;

Dimensionamento à medida da sua solicitação. Contacte-nos!

Sistema Isolado com interligação a apoio auxiliar Sistema Isolado com interligação a apoio auxiliar



Bombagem Solar - Solius SolarPump

Conjuntos de bombagem solar
Os conjuntos de bombagem solar Solius SolarPUMP são uma inovadora solução para quem 
pretende captar água para os mais diversos fins de forma económica.

Poupança | durante as horas de sol a água é bombeada gratuitamente sem custos.

Eficiência | elevadas prestações mesmo com pouca radiação, começando a produzir nas 

primeiras horas do dia.

Controlo avançado | MPPT integrado para optimizaçao em todas as condições.

Autonomia | podem ser instalados em locais isolados diminuindo os custos de instalação 

e exploração do sistema, funcionando de forma autónoma.

Backup Ready | A função BackupReady integrada torna a reconversão de sistemas 
existentes completamente fiável garantindo que o sistema de bombagem funciona sempre 

que se pretende dando prioridade à energia solar disponível.

Caudal bombeado ao longo do dia (média horária) Caudal bombeado ao longo do ano (média diária)

Bomba Nova ou Existente

Furo

Poço

Piscina

Módulos

Controlador



Bombagem Solar - Solius SolarPump

Bomba de PiscinaBomba de Furo Bomba de Superfície

Reconversão solar de bombas trifásicas existentes
A energia solar é transformada em energia elétrica pelos painéis fotovoltaicos alimentando 
a bomba existente (necessário verificar compatibilidade do motor) para que esta possa 
bombear água. 

As soluções de reconversão Solius SolarPUMP permitem poupanças significativas de uma 
forma simples e versátil e aplicam-se a bombas existentes para os mais diversos fins.

Performance | módulos fotovoltaicos de elevada produção.

Versatilidade | adapta-se à maioria das bombas existentes trifásicas de 1 a 25cv

Dimensionamento à medida da sua solicitação. Contacte-nos!

Nível de água estático

Nível de água dinâmico

Nível de água dinâmico
Altura desde o nível de água 

quando a bomba está em 
funcionamento até ao ponto 

de entrega mais elevado



ENERGIA SOLAR TÉRMICA
Os colectores solares térmicos convertem 
a energia do sol em calor utilizado para 
aquecer água, mesmo em dias de pouca 
radiação. Ao longo de um ano, um 
sistema de colectores solares térmicos 
pode fornecer até 80% da sua água. 
Portugal é dos países da Europa com 
maior disponibilidade solar.

ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
Transforma a luz solar directa em corrente 
eléctrica que depois é utilizada para os 
mais diversos fins. Como proprietário, 
pode dar um passo na direcção do futuro, 
tornando-se um produtor de energia, 
aproveitando o sol para gerar a sua 
própria electricidade.

CLIMATIZAÇÃO
O conforto interior é totalmente 
assegurado por um conjunto de 
equipamentos preparados para o 
aquecimento e arrefecimento do ar 
ambiente, mantendo o clima interior nas 
condições de conforto óptimo. O utilizador 
pode regular a temperatura e os horários 
conforme as suas preferências.

SISTEMAS RADIANTES
O seu funcionamento a baixa 
temperatura é sinónimo de elevada 
eficiência energética e óptima 
compatibilidade com um sistema solar 
ou com uma bomba de calor. A elevada 
área de transferência de calor assegura 
uma óptima eficácia no aquecimento, 
e sem qualquer impacto estético pois 
todos os componentes estão escondidos.

BIOMASSA
É uma forma de energia renovável, 
com um ciclo fechado do carbono, 
sendo inofensivo em termos ambientais 
porque não contribui para o efeito 
estufa ou para o aquecimento global. 
A biomassa é constituída por lenha 
e resíduos florestais, constituindo 
um enorme reservatório de energia 
renovável que pode ser convertido em 
energia térmica, com um custo muito 
inferior aos combustíveis tradicionais.

AEROTERMIA
A termodinâmica diz-nos que o ar 
ambiente exterior pode ser uma 
abundante fonte de energia, mesmo nos 
dias mais frios. O seu aproveitamento 
inteligente com recurso a bombas de 
calor aerotérmicas foi consagrado como 
“energia renovável”. As bombas de 
calor têm um magnífico aproveitamento 
energético no aquecimento de água 
para todas as utilizações e para no 
aquecimento ambiente.

Sistemas Integrados Solius - Garantia de eficiência e poupança!
Com uma experiência de 20 
anos, estabelecemos uma clara 
diferenciação no mercado a partir 
destas soluções, porque somos a 
primeira empresa em  Portugal 
que projeta e comercializa sistemas 
integrados de climatização a partir de 
fontes renováveis   de energia.

• Com milhares de instalações em 
Portugal, a Solius é uma das provas 
que o dimensionamento e integração 
correta dos elementos envolvidos 
numa instalação são a única garantia 
de desempenho global.

• Por isso, os cálculos são realizados 
pelo nosso departamento técnico 
para integrar eficientemente cada 
componente num sistema de 
climatização, com o fim de conseguir 
alcançar uma maior eficiência e uma 
maior poupança energética.

• Este envolvimento técnico e 
comercial permite-nos oferecer uma 
garantia de eficiência do sistema e 
seus componentes. Através disso, os 
utilizadores dos nossos sistemas terão 
a segurança de ter um sistema com 
uma eficiência garantida.

apoio clientes | 707 10 33 35 | www.solius.pt | Rua Dr. Inocêncio Osório L. Gondim, 103, Zona Ind. Avintes, 4430-662 Avintes


