ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA
LINHA

Residencial e Rural

SISTEMA FOTOVOLTAICO
Com mais de 40 anos de
mercado somos uma empresa
especializada em energia
elétrica, com domínio total na
aprovação de projetos e na
execução de obras.

Oferecemos uma solução completa para as
necessidades de energia elétrica da sua residência,
de forma barata e sustentável.
A Bonafé garante a segurança do seu investimento
de longo prazo, pois é uma empresa com mais de
4 décadas de mercado e vasta experiência no
segmento de energia elétrica.

VANTAGENS

Além de ter até 95% de redução na
conta de luz da sua residência, o
investimento tem payback estimado
entre 4 e 5 anos com uma vida útil de
25 anos;

Gerando sua própria energia, você reduz sua
exposição às variações de tarifas e às
incertezas futuras do mercado energético
tradicional;
Garantia de Performance: reembolso
financeiro, caso a produção no primeiro ano
fique abaixo do valor garantido, e correção
dos fatores causadores da ineficiência;

A manutenção do sistema tem baixo
custo e consiste basicamente na
limpeza dos painéis;

Aplicativo para celular e tablet que permite
que você monitore em tempo real a
quantidade de energia que está sendo
gerada.

Imóveis com energia solar valorizam
de 5% a 6%;

COMO FUNCIONA

1.

2.

A energia solar é transformada
em eletricidade pelos painéis
fotovoltaicos.
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Os inversores convertem a
energia gerada aos padrões
da rede elétrica pública.

3.

Energia elétrica consumida;

5. A energia consumida da

4.

Medidor de energia bidirecional registra a
energia consumida da rede e o excedente
é injetado na rede pelo sistema;

3
5

4

rede é abatida da energia
injetada e o saldo excedente
é convertido em créditos
para contas futuras, válidos
por 5 anos.
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