KIT GERADOR ENERGIA SOLAR COM
MICROINVERSOR DEYE 1600W
CONFIRA

Maior Potência CA e
4 MPPTs

Garantia de 12 anos e
Assistência Técnica no Brasil

Condições Imbatíveis para
Integradores Cadastrados

Dispensa o Uso de DTU
(Módulo Externo de Comunicação)

A COMBINAÇÃO DE TECNOLOGIA EFICIENTE, LONGA VIDA
ÚTIL E REDUÇÃO DE CUSTOS.
O Kit Gerador de Energia Solar com Microinversor é a melhor solução para trabalhar em
instalações de Sistemas On Grid. Ele é composto pelo microinversor da marca
Deye de 1600W de potência - um dos mais potentes da sua categoria - com ligação individual
para até 4 placas solares, permitindo maior aproveitamento.
As saídas apresentam MPPT próprio, que garantem maior otimização e eficiência para o
sistema, além de possibilitar o monitoramento de cada placa separadamente. Sua instalação
junto ao painel dispensa tanto necessidade de obra de infraestrutura quanto stringbox CC,
trazendo redução de custo.
O microinversor Deye conta com vida útil de 25 anos, assim como os painéis, e uma equipe
especializada no Brasil pronta para atendimento técnico.

COMO COMPRAR?
1 - Acesse nossa loja online e entre na categoria de Gerador Solar - On Grid.
2 - Escolha o produto de sua preferência.
3 - Na página do produto, escolha uma das opções para a estrutura de fixação.

4 - Se desejar um kit com uma potência maior do que a potência do kit único, basta aumentar
a quantidade do produto de acordo com a potência desejada.

Exemplos de Quantidades X Potência
Quantidade

Potência

1 Un.

1,6kWp

2 Un.

3,2kWp

3 Un.

4,8kWp

4 Un.

6,4kWp

Obs: é possível montar um sistema com até 3 Microinversores em série.

CARACTERÍSTICAS
ESPECÍFICAS

DISPENSA O USO DE DTU
(MÓDULO EXTERNO DE COMUNICAÇÃO)

Diferente de outras marcas, os microinversores da Deye dispensam o uso de
um hardware externo para comunicação e monitoramento, reduzindo o custo e
simplificando a instalação.

4 MPPTS

Os microinversores da Deye possuem 4 MPPTs que fazem a otimização individual de
cada painel solar, garantindo maior eficiência do sistema.

GARANTIA DE 12 ANOS

Maior segurança para seu investimento.

MAIOR POTÊNCIA CA

Garantia de melhor aproveitamento das placas solares

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL

A Deye conta com uma equipe especializada para prestar serviços de assistência
técnica de forma ágil e prestativa.

GRAU DE PROTEÇÃO IP 67

Maior proteção para exposição ao tempo.
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CARACTERÍSTICAS
EFICIÊNCIA

Otimiza geração de cada módulo
garantindo melhor eficiência do sistema,
garantindo que as diferenças entre os
módulos não prejudiquem o todo, como é o
caso de sombreamento, sujeira, orientação,
quantidade, tipo de célula, idade, etc..)

MAIOR SEGURANÇA

A baixa tensão nos cabos de corrente
contínua reduz consideravelmente
o risco de arcos elétricos, choques
elétricos e até incêndio.

VIDA ÚTIL LONGA

Feitos para durar tanto quanto um painel
solar, os microinversores possuem vida útil
pelo menos 2x maior do que os inversores
tradicionais.

ECONOMIA

MODULARIDADE

As proteções em corrente contínua (CC)
já fazem parte do microinversor, reduzindo
custos de instalação.

É possível instalar módulos em qualquer
combinação de quantidade, orientação,
tipos e até potência, além de facilitar
futuras expansões.

CONFIABILIDADE

INFORMAÇÃO
DETALHADA DO SISTEMA

A modularidade do sistema faz com
que eventuais falhas no microinversor
ou módulo não impactam na produção
do restante do sistema.

Cada módulo pode ser monitorado
separadamente, de forma remota,
permitindo identificar e corrigir pontos
de falha e baixa eficiência dos painéis.

MELHOR CUSTO-BENEFÍCIO

A combinação de maior eficiência, maior
vida útil, menor custo de instalação e de
manutenção garantem um maior retorno
financeiro do sistema.

PRATICIDADE

Instalação junto ao módulo proporcionando
melhor estética, evitando ruídos característicos
dos inversores tradicionais. Além disso, evita a
necessidade de obras de infraestrutura.
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DESIGN DO SISTEMA
1

2

3

N

Obs: é possível montar um sistema com até 4 Microinversores em série.

APLICAÇÕES

COMERCIOS

CONDOMÍNIOS

RESIDÊNCIAS

EMPRESAS

TODOS
EQUIPAMENTOS PARA SEU SISTEMA ESTÃO NA

NeoSolar
Painéis Solares

Controladores

Inversores

Bombas Solares

Kits Off Grid

Geradores On Grid

Baterias

Carro elétrico

Iluminação

Desenvolvido por NeoSolar

