
Boas Práticas
Meu Sistema de Energia Solar

A cada dia, mais residências, comércios e indústrias
estão gerando sua própria energia, mas aqui fica a
dúvida para quem já tem o sistema ou pretende instalar:
quais cuidados devo ter?

A manutenção preventiva é de extrema importância,
pois é ela que vai garantir o bom funcionamento,
durabilidade e eficiência dos seus equipamentos. É sua
responsabilidade contratar este serviço anualmente e
cuidar do seu gerador de energia.

Comprei meu sistema fotovoltaico, e agora?

O que devo observar ?

• Observe a limpeza dos
equipamentos: módulos e
inversor;

• Acompanhe sua geração
pelo monitoramento via
celular com frequência;

• Tenha zelo por seu
sistema fotovoltaico.



MÓDULOS FOTOVOLTAICOS:
• Limpeza;
• Reaperto dos Terminais;
• Inspeção dos Cabos e conectores.

A eficiência do módulo depende diretamente da sua superfície
fotossensível. Verifique–o periodicamente, mantendo–o livre
de folhas ou sujeira. O acúmulo de resíduos ao longo do tempo pode
ocasionar manchas nas placas solares, favorecer o surgimento de
fungos, causar corrosão nos painéis e perda de até 25% da geração.
Além disso, a manutenção tenta identificar danos físicos no módulo.

INVERSORES:
• Inspeção completa e Limpeza;
• Reaperto nas conexões;
• Testes nas entradas CC e CA;
• Atualização do firmware.

STRINGBOX e QUADROS ELÉTRICOS:
• Inspeção completa e Limpeza;
• Reaperto nas conexões;
• Testes de tensão e corrente;

Em que consiste a manutenção 

preventiva com empresa especializada?

A manutenção preventiva deve ocorrer, 

em geral, uma vez por ano. 



Outros Temas Relevantes

• Aproveitou as vantagens para financiar seu gerador
fotovoltaico? Fique atento ao primeiro vencimento,
sempre ocorre 30 dias após o aceite do contrato. Se não
recebeu seu boleto, entre em contato, ou com o banco
financiador ou com a Solmais Engenharia.
Santander: 4004-9090 ou 0800 722 9090
BV Financeira: 3003-1616 ou 08007018600

• Está com crédito de energia sobrando e quer incluir uma
outra unidade para aproveitar? Coloque a conta de
energia na mesma titularidade, aguarde receber a
primeira conta e solicite orientação a Solmais Engenharia
de como proceder. Quer comodidade? A Solmais
Engenharia realiza este serviço para você.

• Houve algum problema com a sua fatura? Primeiro tente
fazer contato com a concessionária. Está com
dificuldade? A Solmais Engenharia te ajuda a resolver.
Atendimento ao Cliente Coelba ou Celpe: 116
Ouvidoria Coelba: 0800 071 7676
Ouvidoria Celpe: 0800 282 5599
Aneel: 167

Conte com Solmais Engenharia, uma empresa parceira!


