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PVing Parks
Captura a energia e retira benefícios de onde antes não o fazia.

A baixa no custo das instalações solares fotovoltaicas, juntamente com 
o aumento do preço da energia elétrica, acelerou-se a chegada de muitos 
tipos de propostas e inovações nos sistemas de geração fotovoltaicos. 
A Circutor, após anos de dedicação e trabalho na melhoria da eficiência 
energética, criou uma solução completa que integra o autoconsumo 
instantâneo com o carregamento para veículos elétricos.
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Os PVing Parks são uma solução que combina um painel solar 
fotovoltaico com um sistema de carregamento para veículos 
elétricos. Esta solução permite produzir energia dentro das 
horas de sol para cobrir parte do consumo elétrico de uma 
instalação bem como como do carregamento dos veículos. Os 
PVing Parks são formados por todos os elementos necessários 
para a sua instalação:

O sistema mais completo

Prestações

Prestações

Módulos fotovoltaicos 
Estruturas
Inversor

Quadros de proteção CA e CC
Equipamentos de controlo e monitorização
Sistemas de carregamento para veículos elétricos

Certificação e estabilidade
Cumpre com o CTE e com o Eurocódigo 
(inclui cargas climáticas das Ilhas Canárias). 
É estável e, portanto, as cimentações/bases 
não têm que ser muito grandes.

Fácil montagem mecânica dos módulos FV. 
Não é necessária linha de vida, pode fazer-se a 
montagem a partir de baixo através de andaime 
ou elevador.

Cimentações pré-concebidas 
Os elementos para fazer as cimentações são 
fornecidos para que encaixem perfeitamente 
com o painel.

Canalização de toda a cablagem
A cablagem dos módulos FV é realizada pelo 
interior do painel podendo-se manipular 
facilmente através de registos, ficando 
oculto e protegido.

Impermeabilidade
Nem todos os painéis solares contemplam este 
ponto, no entanto, o painel CIRCUTOR tem o 
conjunto de perfis adequado para recolher a 
água e evitar infiltrações.

Integração do carregador de veículo elétrico
É o único painel que tem prevista a integração 
do carregador de carro elétrico na sua 
estrutura.

Impacto estético 
Mesmo que subjetivo, o design do painel 
Circutor teve em conta as suas proporções e 
definição formal para se desmarcar da estética 
industrial que utilizam outros painéis criados 
com perfis normalizados IPE.
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Utilização de energia 
renovável.
Redução de emissões de 
CO2, toda a energia que 
gera o sistema realiza-se 
de forma limpa graças às 
placas fotovoltaicas.

Carregamento para veículos 
elétricos.
Oferece a possibilidade de poder 
adicionar carregadores para 
veículo elétrico. Desta forma, 
poderemos integrar a geração 
FV e o carregamento numa 
mesma solução.
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Totalmente modular

3 modelos

Os painéis solares oferecem uma flexibilidade de acordo 
com as necessidades do cliente. Podem combinar-
se diferentes características e funcionalidades para 
gerar um painel que se adapte à instalação.

PVS Monoposte PV2 Simple PV4 Duplo

Redução de custos energéticos.
Geração in situ que ajuda 
a reduzir a energia consumida 
da rede elétrica.

Vigilância remota.
Monitorização e supervisão 
do consumo elétrico da 
instalação e da geração FV. 
Tudo isto para melhorar o 
rendimento e a eficiência 
do sistema.
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Aplicações

Software de Gestão Energética
Existem duas versões disponíveis do software para 
a gestão do painel e da infraestrutura com ele 
relacionada. PVmonitor, oferece os principais dados 
elétricos da instalação e informações energéticas 
da mesma. A outra versão, mais completa, 
(PowerStudio SCADA), proporciona uma total gestão 
e monitorização energética de todo o painel.

Solução ideal para infraestruturas de empresas, centros comerciais e áreas 
de serviço. Proporcionando aos utilizadores a possibilidade de carregar o seu 
veículo e gerar energia fotovoltaica para abastecer os consumos da instalação. 
Este tipo de infraestruturas são lugares onde são necessários pontos de 
carregamento uma vez que os automóveis elétricos precisam de carregar as 
baterias para continuar com o trajeto. Com os painéis solares, solucionam-
se estes problemas uma vez que, para além de serem proteções para os 
veículos, fornece-se um sistema de carregamento com energia renovável, 
sendo um lugar de preferência para os utilizadores de carros elétricos.



Urban WB-eBasic MIX

WB-Smart
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Recarga de veículos eléctricos
Para além das geração de energia fotovoltaica, os 
painéis complementam-se com um avançado sistema de 
carregamento para veículos elétricos adicionando, assim, 
mais prestações à estrutura. Existem disponíveis dois tipos de 
sistemas para carregamento de veículos elétricos associados 
aos painéis solares. Por um lado, disponibilizam-se as WallBox 
ou caixas de carregamento, que se integram diretamente no 
pé do painel. Por outro lado, pode-se escolher a opção com 
postes de carregamento Urban que oferecem também uma 
dupla tomada, além de comunicações incorporadas, mas dando 
liberdade ao utilizador de decidir o locar da instalação, ao não 
estar integrado no painel.

Ligação
Tipo de conector: Tipo I, Tipo II ou Schuko
Tipo de carregamento: Modo 1 / Modo 2 / Modo 3

Características eléctricas
Tensão de entrada: 230 Vc.a. / 400 Vc.a.
Frequência de entrada: 50...60 Hz

Interface
Acesso: Cartão de sistema RFID
Comunicações: Ethernet ou 3G (Opcional)

Segurança
Grau de protecção: IP 54 / IK 10

Integração no painel
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