PAINÉIS SOLARES
FOTOVOLTAICOS ULICA
CONFIRA

Célula com Tecnologia
PERC

Garantia Longa

Durabilidade

Geração mesmo em
dias ruins

TECNOLOGIA PERC HALF CELL DE ALTA EFICIÊNCIA
DE CONVERSÃO, SENDO IDEAL PARA TODO TIPO DE
APLICAÇÃO EM ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA, SEJA OFF
GRID OU ON GRID.
O Painel Solar Fotovoltaico da Ulica é um painel com células monocristalinas de alta eficiência
para conversão da energia solar em energia elétrica. Ele possui revestimento com material que
não absorve água, enquanto o vidro temperado antirreflexivo e a tecnologia PERC permitem
melhor absorção da energia do sol.
As células fotovoltaicas com a metade do tamanho garantem menor estresse mecânico
diminuindo a chance de falhas, e seu tamanho pequeno reduz o impacto de sombras na
geração de energia. As placas solares da Ulica são testadas e aprovadas nos mais rigorosos
testes, com certificações internacionais, o que reforça sua ótima qualidade. Possui garantia
contra defeito de fabricação de 12 anos e 25 anos de garantia linear de produção.

CARACTERÍSTICAS
TECNOLOGIA PERC:

A tecnologia permite maior eficiência
e melhora a reflexão da luz na célula
fotovoltaica, aumentando a captação da
energia da radiação solar.

GARANTIA LONGA:

São 12 anos de garantia contra defeito
de fabricação e 25 anos de garantia de
produção linear.

DURABILIDADE:

Os painéis fotovoltaicos são testados para
condições de extrema exposição à névoa
salina, amônia e fatores PID (Degradação
Potencial Induzida).

GERAÇÃO MESMO EM DIAS
RUINS:

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

DUPLA INSPEÇÃO:

Os painéis passam por uma rigorosa
inspeção de qualidade antes e depois da
laminação para garantir um produto sem
falha.

CÉLULAS HALF CELL:

Esta tecnologia garante menor estresse
mecânico à celula fotovoltaica e permite
maior tolerância do painel na sombra.
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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

