PAINÉIS SOLARES
FOTOVOLTAICOS SINOSOLA
CONFIRA

Alta Eficiência de
Conversão

Vidro Antireflexivo

Certificações Nacionais
e Internacionais

Geração mesmo em
dias nublados

ALTA EFICIÊNCIA DE CONVERSÃO E QUALIDADE PARA
ATENDER QUALQUER TIPO DE APLICAÇÃO EM ENERGIA
SOLAR FOTOVOLTAICA, SEJA OFF GRID OU ON GRID.
O Painel Solar Fotovoltaico da Sinosola é um painel com células policristalinas de alta
eficiência para conversão da energia solar em energia elétrica. Ele possui revestimento com
material que não absorve água e o vidro temperado antirreflexivo permite melhor absorção da
energia do sol.
Sua moldura em liga de alumínio anodizado vem com furações prontas para realizar a correta
fixação e aterramento. As placas solares da Sinosola são testadas e aprovadas pelos mais
reconhecidos certificados internacionais de qualidade, além de possuir certificado Inmetro, o
que reforça ótima qualidade. Sua variedade de tamanhos e potências permite atender todos os
tipos de aplicações.

CARACTERÍSTICAS
ALTA EFICIÊNCIA DE
CONVERSÃO:

As células fotovoltaicas policristalinas
destes painéis possuem alta eficiência,
garantindo maior captação de energia
para o sistema.

VIDRO ANTIRREFLEXO:

Revestimento que não absorve água
e vidro antirreflexivo para melhorar a
absorção da energia solar.

CERTIFICAÇÕES:

Certificado nacionalmente pelo Inmetro
e respeitados orgãos internacionais
garantindo alta performance e qualidade.

MATÉRIA PRIMA DE
QUALIDADE:

Passado por uma criteriosa seleção de
matéria-prima e rigorosos testes de
qualidade, os painéis Sinosola garantem
alta eficiência e maior estabilidade.

GERAÇÃO MESMO EM DIAS
RUINS:

A placa fotovoltaica é capaz de converter
a energia solar mesmo em dias com pouco
sol ou nublados.

DIVERSIDADE DE
APLICAÇÃO:

É possível encontrar os painéis solares
Sinosola em diversos tamanhos e
potências para atender todos os tipos
de aplicações.

CONFIRA

APLICAÇÕES

RESIDENCIAL ISOLADO

ELETRIFICAÇÃO RURAL

BOMBEAMENTO SOLAR

SISTEMAS
EMERGENNCIAIS

SISTEMAS
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TRAILERS, CARAVANS E
MOTORHOMES

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

