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Por que escolher
a Intelbras?

Indique uma marca que
você pode confiar.

•  Soluções completas para projetos 
On Grid e O	 Grid

•  Capacitação profissional
e consultoria técnica

•  Suporte nacional especializado

•  Política comercial estruturada

•  Apoio para projetos de alta 
complexidade

•  Plataforma comercial exclusiva

•  Indicação de clientes

Vantagens para o seu

negócio

•  Marca reconhecida nacionalmente 
com mais de 45 anos de mercado

•  Produtos aprovados em rigorosos 
testes de qualidade

•  Pós-venda preparado e ágil no 
atendimento

•  Revendedores credenciados
em todo o Brasil

•  Garantias de longo prazo

Vantagens para o seu

cliente
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Vantagens de trabalhar com 
energia solar On Grid e Off Grid
Entenda quais as possibilidades em um mercado 
com grandes perspectivas de crescimento

O
ptar pela energia solar é uma realidade 
que vem crescendo no mundo todo. O 
investimento em sistemas fotovoltaicos 

é crescente e as expectativas do setor são 
promissoras para os próximos anos, isso significa 
que as revendas têm uma boa oportunidade, 
especialmente oferecendo os dois formatos para 
trabalhar com energia solar: On Grid e Off Grid.

Quais são as possibilidades? 
Uma das possibilidades para trabalhar com energia 
solar é como uma revenda de equipamentos 
fotovoltaicos. Ao oferecer um projeto para o 
cliente, você conta com a parceria de uma
empresa que fornece os equipamentos: painéis 
solares, inversores e demais componentes do 
sistema. Nesse sentido, é imprescindível contar 
com uma empresa reconhecida e de qualidade para 
ofertar os produtos adequados aos seus projetos, 
como no caso da Intelbras, que conta com um 
portfólio completo, além de benefícios para On Grid 
e Off Grid e benefícios exclusivos aos parceiros. 

Além de atuar como revenda, também é possível 
ser um instalador de sistemas fotovoltaicos 
oferecendo o serviço em parceria com revendas 
e, depois, abrir a própria empresa, tendo em vista 
o crescimento acelerado da área. Para aproveitar 
ao máximo um negócio como esse, é importante 
ter as duas opções de sistemas fotovoltaicos.

  

Mais clientes 
Ambos os formatos possuem uma ampla aplicação, 
permitindo explorar um leque maior de clientes. 
Enquanto o On Grid serve tanto para residências 
quanto para negócios, o Off Grid atende regiões 
sem conexão com a rede elétrica e se integra com 
outras soluções, também em locais urbanos, como 
sistema de segurança e porteiras eletrônicas. 
 

Faturamento mais alto 
A vantagem de trabalhar energia solar On Grid e 
Off Grid envolve ter um faturamento maior, afinal, 
há menos chances de perder oportunidades por 
não ter a opção desejada pelo cliente. Além disso, 
há a possibilidade de combinar as duas soluções 
caso o cliente tenha propriedades diversas ou 
necessidades que exijam os dois modelos. 
 
Se você quer aproveitar as vantagens de trabalhar 
com energia solar, seja um parceiro credenciado da 
Intelbras e aproveite os benefícios exclusivos para 
expandir suas vendas com soluções de energia solar.

Faça o seu cadastro e seja 
um parceiro Intelbras!

Aumento da competitividade 
Com a oferta de mais produtos, também é 
maior a competitividade no mercado. Desse 
modo, é possível sair na frente da concorrência 
e oferecer um serviço completo que contemple 
todas as necessidades dos clientes, além
de contar com a qualidade dos equipamentos 
da parceria com a Intelbras Solar.

Entenda porque
você deve apostar
em On Grid e Off Grid.



Seja um

Intelbras Solar

Proximidade que

transforma
Tudo que você precisa para vender energia solar On Grid e O� Grid e 
conquistar mais clientes, com a confiança de quem está sempre próxima. 
Conheça os benefícios exclusivos para parceiros:

Portfólio completo 
para soluções de 
todos os portes

Ferramentas 
diferenciadas

Apoio para 
grandes projetos

Garantias 
nacionais de 
longo prazo

Política comercial 
estruturada

Indicação 
de clientes

Parceiro

Cadastre-se e 
conte a Intelbras 

para o seu 
crescimento!
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O cenário energético do país, com a crise 
hídrica e os constantes reajustes na conta 
de luz, aumentaram a procura pela geração 

própria de energia solar. Ao adquirir um gerador, 
o cliente faz um investimento com ótimo custo-
benefício, contribui para a sustentabilidade e pode 
economizar na conta de luz. Além desses benefícios, 
o sistema fotovoltaico exige baixa manutenção e 
valoriza o imóvel. Tudo isso pode ser usado como 

argumentos de venda na hora de fechar um negócio. 

Quem pode oferecer um projeto de energia solar? 
A instalação de um sistema fotovoltaico requer 
conhecimentos técnicos e profissionais habilitados 
para oferecer o melhor serviço e os melhores 
produtos aos clientes. Os projetos devem ser 
assinados por engenheiros eletricistas ou profissionais 
qualificados e homologados na área de energia. Para 
estar habilitado a instalar e comercializar energia 
solar, também é necessária uma certificação obtida 
com a realização de um curso técnico na área

Vantagens para revendas  
O mercado de energia solar está em expansão 
e é uma das alternativas procuradas por 
quem quer economizar na conta de luz. 

É válido ressaltar que a energia solar pode ser 
interessante para diversos públicos, desde pessoas 
físicas, que desejam gerar a própria energia em 
suas residências, até mesmo empresas, indústrias 
e grandes negócios como, por exemplo, postos 
de gasolina. Ou seja, você pode oferecer o 
projeto de energia solar para seus atuais clientes, 
mas também expandir a cartela. Em resumo, 

podemos citar os seguintes benefícios: 

•  Margem de lucro saudável; 

•  Ampla possibilidade de clientes; 

•  Mercado em alta e com boas perspectivas; 

•  Possibilidade de oferecer projetos de energia 
solar em conjunto com outros produtos; 

• Plataformas para auxiliar nas vendas, 

como a Plataforma Solar.

Então, quer oferecer projetos de energia solar 
na sua revenda? Conheça as possibilidades 
da Intelbras e junte-se à expansão dessa 

energia limpa e renovável pelo Brasil.

Projeto de energia solar: saiba 
como oferecer na sua revenda
Incluir sistemas fotovoltaicos em suas vendas pode ser uma 
excelente forma de aumentar o lucro do seu negócio

Vender energia solar é mais fácil quando você é um parceiro Intelbras Solar. Tenha acesso 

à plataforma para comercializar projetos On Grid, desde a elaboração da proposta até o 

fechamento do projeto, com mais praticidade para o dia a dia da sua revenda.

Proposta comercial 
gerada automaticamente

Acompanhamento de 
todas as etapas do 

projeto

Pagamento on-line 
facilitado

Visão geral do 
negócio

Acompanhe o seu negócio 
em uma plataforma 

exclusiva.

Plataforma Solar Intelbras 
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Energia solar

Portfólio completo para você vender soluções que geram economia 
na conta de luz de pequenas residências a grandes negócios.

Nossos inversores contam com uma plataforma exclusiva para 
acompanhar a geração de energia via aplicativo ou navegador web. 

Tudo o que você precisa para conquistar mais clientes!

On Grid
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INVERSORES

Linha Lite G2

Inversores solares On Grid de 2,0 kW a 3,0 kW
 » Tensão nominal de saída 220/240 Vac

 » Monofásicos

 » Frequência de saída 60 Hz

 » Máxima eficiência de 97,4% a 97,6%

Pocket Wi-Fi EPWU 2000 aplicado ao inversor.
MONITORAMENTO

WI-FI
RASTREADOR DE 

PONTO DE MÁXIMA 
POTÊNCIA

1 M
P

P
T

 » Incluso pocket Wi-Fi EPWU 2000

 » IP65

 » Anti-ilhamento

 » Garantia de 10 anos de produto

Os inversores EGT 2000 LITE G2 e EGT 3000 LITE G2 são registrados conforme portaria nº 004/2011 do INMETRO.

 » Tensão nominal de saída 220/240 Vac 

 » Monofásicos

 » Frequência de saída 60 Hz

 » Máxima eficiência de 98,2% a 98,4%

Pocket Wi-Fi EPWU 2000 aplicado ao inversor.

2 M
P

P
T

RASTREADOR DE 
PONTO DE MÁXIMA 

POTÊNCIA

Linha Pro

Inversores solares On Grid de 3,6 kW a 6,0 kW
 » Incluso Pocket Wi-Fi EPWU 2000

 » Anti-ilhamento 

 » IP65

 » Garantia de 10 anos de produto

MONITORAMENTO
WI-FI

PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS

DE TENSÃO

DPS
INTERNO

Os inversores EGT 3600 PRO, EGT 4600 PRO e EGT 6000 PRO são registrados conforme portaria nº 004/2011 do INMETRO.

Linha Pro G2

Inversores solares On Grid de 8 kW a 10 kW

Pocket Wi-Fi EPWU 2000 aplicado ao inversor.

 » Tensão nominal de saída 220/240 Vac

 » Monofásicos

 » Frequência de saída 60 Hz

 » Máxima eficiência de 98,1%

 » Incluso pocket Wi-Fi EPWU 2000

 » Anti-ilhamento

 » IP66

 » Garantia de 10 anos de produto

MONITORAMENTO
WI-FI

PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS

DE TENSÃO

DPS
INTERNO

Os inversores EGT 8000 PRO G2 e EGT 10000 PRO G2 são registrados conforme portaria nº 004/2011 do INMETRO.

Todos os inversores dessa página possuem registro INMETRO

Desenvolvidos com alta eficiência para instalações, os inversores Intelbras são robustos e contam com modelos 
que atendem desde o baixo consumo de energia em residências, até o alto consumo em empresas e indústrias.

NOVO

MONITORAMENTO
WI-FI

ÍNDICE DE
PROTEÇÃO

IP67

Linha Micro

Microinversor On Grid de 1600 W
 » Tensão nominal de saída 220 V

 » Monofásico

 » 4 MPPTs

 » Monitoramento individual dos módulos

 » Modularidade e possibilidade de expansão do sistema

 » Utilização de diferentes potências de módulos em um mesmo arranjo

 » Fácil instalação

 » Anti-ilhamento

O microinversor EGT 1600 MICRO é registrado conforme portaria nº 004/2011 do INMETRO.
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Linha Max G2

Inversores solares On Grid de 33 kW a 40 kW
 » Tensão nominal de saída 220/380 Vac

 » Trifásicos

 » Frequência de saída 60 Hz

 » Máxima eficiência de 98,8%

 » Incluso pocket Wi-Fi EPWU 2000

 » Anti-ilhamento

 » IP66

 » Garantia de 10 anos de produto

Pocket Wi-Fi EPWU 2000 aplicado ao inversor.

MONITORAMENTO
WI-FI

PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS

DE TENSÃO

DPS
INTERNO

Linha Max

Inversores solares On Grid de 50 kW a 60 kW
 » Tensão nominal de saída 220/380 Vac

 » Trifásicos

 » Frequência de saída 60 Hz 

 » Máxima eficiência de 99%

 » Incluso pocket Wi-Fi EPWU 2000

 » Anti-ilhamento

 » IP65

 » Garantia de 10 anos de produto

Pocket Wi-Fi EPWU 2000 aplicado ao inversor.6 M
P

P
T

RASTREADOR DE 
PONTO DE MÁXIMA 

POTÊNCIA

MONITORAMENTO
WI-FI

PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS

DE TENSÃO

DPS
INTERNO

Linha Max

Inversores solares On Grid de 20 kW a 25 kW
 » Tensão nominal de saída 220/380 Vac

 » Trifásicos

 » Frequência de saída 60 Hz

 » Máxima eficiência de 98,75%

 » Incluso pocket Wi-Fi EPWU 2000

 » Anti-ilhamento

 » IP65

 » Garantia de 10 anos de produto

Pocket Wi-Fi EPWU 2000 aplicado ao inversor2 M
P

P
T

RASTREADOR DE 
PONTO DE MÁXIMA 

POTÊNCIA

MONITORAMENTO
WI-FI

PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS

DE TENSÃO

DPS
INTERNO

Pocket Wi-Fi EPWU 2000 aplicado ao inversor.

PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS

DE TENSÃO

DPS
INTERNO

Linha Max G2

Inversor solar On Grid de 75 kW
 » Tensão nominal de saída 230/400 Vac

 » Trifásicos 

 » Frequência de saída 60 Hz

 » Máxima eficiência de 98,8%

 » Incluso pocket Wi-Fi EPWU 2000

 » IP65

 » Garantia de 10 anos de produto

7 M
P

P
T

RASTREADOR DE 
PONTO DE MÁXIMA 

POTÊNCIA

MONITORAMENTO
WI-FI

Linha Max G2

Inversores solares On Grid de 12 kW a 15 kW

Pocket Wi-Fi EPWU 2000 aplicado ao inversor.
2 M

P
P

T

RASTREADOR DE 
PONTO DE MÁXIMA 

POTÊNCIA

 » Tensão nominal de saída 220/380 Vac

 » Trifásicos

 » Frequência de saída 60 Hz

 » Máxima eficiência de 98,6%

 » Incluso pocket Wi-Fi EPWU 2000

 » Anti-ilhamento

 » IP66

 » Garantia de 10 anos de produto

MONITORAMENTO
WI-FI

PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS

DE TENSÃO

DPS
INTERNO
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Estrutura de fixação para 
telha cerâmica

Estrutura de fixação para 
telha de fibrocimento

Estrutura de fixação para solo

Estrutura de fixação para 
telha metálica

Estrutura de fixação para laje

ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO

NOVO
Linha HMAX

Inversor solar On Grid de 125 kW
 » Tensão nominal de saída 220/380 Vac

 » Trifásico

 » Frequência de saída 60 Hz

 » Máxima eficiência de 98,8%

 » Incluso pocket Wi-Fi EPWU 2000

 » IP66

 » Anti-ilhamento

 » Garantia de 10 anos de produto

Pocket Wi-Fi EPWU 2000 aplicado ao inversor.

PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS

DE TENSÃO

DPS
INTERNO

MONITORAMENTO
WI-FI

Linha Max 220 V G2

Inversores solares On Grid de 15 kW a 20 kW
 » Tensão nominal de saída 127/220 Vac

 » Trifásicos

 » Frequência de saída 60 Hz

 » Máxima eficiência de 98,5%

 » Incluso pocket Wi-Fi EPWU 2000

 » Anti-ilhamento

 » IP66

 » Garantia de 10 anos de produto

Pocket Wi-Fi EPWU 2000 aplicado ao inversor.

PROTEÇÃO
CONTRA SURTOS

DE TENSÃO

DPS
INTERNO

MONITORAMENTO
WI-FI

Com tecnologia e fabricação 100% nacionais, as estruturas de fixação Intelbras permitem a instalação de 
sistemas fotovoltaicos com segurança e qualidade. São projetadas para suportar diversas condições climáticas 
e qualquer tamanho de módulo.
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Faça parte do nosso canal no Telegram para 
acompanhar as novidades em energia solar

Comunicação 
direta com a 

Intelbras

Chat de 
interação

Notícias do 
mercado

Convites para 
lives e eventos

Últimos 
lançamentos

Dicas e 
conteúdos

Escaneie o QR Code e 
inscreva-se no canal!

Conectores padrão MC4
Conectores macho e fêmea para sistemas fotovoltaicos

 » O conector plugável para cabo DC garante segurança, excelente conexão mecânica e máxima transferência de energia para o 
sistema fotovoltaico.

Cabos DC
Cabo solar preto 1,8 kV e cabo solar vermelho 1,8 kV

 » Resistentes às intempéries, composição livre de halogênios e baixa resistência elétrica. Proporcionam máxima transferência 
de energia entre os componentes do sistema fotovoltaico.

ACESSÓRIOS
Componha o seu sistema com os acessórios necessários para garantir a qualidade e a segurança das 
suas instalações.

String Box
Quadro elétrico para proteção contra surtos de tensão e manobra de um sistema fotovoltaico

 » 2 entradas e 1 saída 600 Vdc

 » 4 entradas e 2 saídas 1000 Vdc

 » 4 entradas e 4 saídas 1000 Vdc

EPW Master
Dispositivo de monitoramento solar

 » Ideal para monitorar grandes projetos onde não há internet Wi-Fi

 » Monitora até 32 inversores via data logger

 » Compatível com todas as linhas de inversores On Grid Intelbras

 » Comunicação via entrada RS485

 » Transfere informações da geração de energia dos inversores direto para a plataforma de monitoramento

 » Armazena dados por até 3 meses
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Faça parte do nosso canal no Telegram para 
acompanhar as novidades em energia solar

Comunicação 
direta com a 

Intelbras

Chat de 
interação

Notícias do 
mercado

Convites para 
lives e eventos

Últimos 
lançamentos

Dicas e 
conteúdos

Escaneie o QR Code e 
inscreva-se no canal!

O que é a taxação do sol? 
A Lei 14.300/22 instituiu uma cobrança dos custos 
de distribuição para quem gera sua própria energia 
com sistemas solares On Grid. Atualmente, quem 
possui um sistema fotovoltaico não precisa 
pagar pelo serviço da concessionária local. Com 
a mudança, a nova lei propõe que os usuários 
paguem pela distribuição de maneira integral, 
pois utilizam o serviço de energia elétrica em 
momentos em que a geração de energia solar 
não acontece, como no período da noite.

O que muda para o seu cliente? 
Quem gera energia solar passa a pagar pelo uso da 
infraestrutura disponibilizada pela rede elétrica local, 
em períodos em que não há geração e consumo 
simultâneo de energia. Os clientes que adquirirem 
seu sistema fotovoltaico até 2022 estão isentos da 
nova regra por 25 anos. Entretanto, instalações a 

partir de 2023 serão incluídas na legislação vigente. 

O que muda para a sua revenda? 
Impulso para mais projetos em 2022 
Com o prazo limitado para instalação de sistemas 
livres de impostos, a busca pode aumentar para 
garantir energia solar com as regras antigas. 
Se você tem negociações em andamento, 
atente-se aos prazos para não acontecer 
nenhum imprevisto na hora de fechar projetos 
e garantir os benefícios para os seus clientes. 
 

Estabilidade para o setor 
As novas regras proporcionam mais segurança 
jurídica para a sua revenda atuar. Alguns 
pontos controversos já foram revisados, como 
o caso da cobrança em duplicidade e taxa 
de disponibilidade, facilitando no momento 
da negociação com o seu cliente. 
 
Oportunidades de ampliar o portfólio 
As novas regras não impactam sistemas de 
geração de energia solar Off Grid. Assim, é 
possível expandir sua atuação e vender mais 
com soluções para locais remotos, meio urbano 
ou onde a concessionária local não chega. 

Taxação do Sol:

A 
nova Lei 14.300/22 trouxe mudanças 
importantes para o setor de energia solar. 
Os sistemas fotovoltaicos instalados 

ainda em 2022 estão livres de impostos. 
Saiba o que muda para o seu negócio. 

entenda o que muda para a sua revenda

Está com dúvidas 
sobre o assunto?

Preparamos um questionário 
com as principais perguntas 
que podem ser feitas 
pelo seus clientes.

Acesse o QR Code e 
confira o conteúdo 
completo.



Não espere
o tempo acabar!
Venda energia solar On Grid da Intelbras 
e aumente seu faturamento em 2022. 



A 
geração distribuída consiste na produção de 
energia no próprio local ou nas proximidades 
do imóvel que consome a energia gerada. 

Com isso, é possível utilizar fontes renováveis 
tais como energia solar, eólica, biomassa ou 
combustíveis fósseis. A possibilidade de gerar a 
própria energia através de fontes renováveis foi 
instituída pela Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL) na Resolução Normativa Nº 482/2012. 
Entre as especificações, está a diferenciação 
entre micro e minigeração de energia solar que 
se refere à potência do sistema a ser instalado.

Microgeração – corresponde a uma potência 

instalada menor ou igual a 75 quilowatts (kW);

Minigeração  –  corresponde a uma potência maior 
que 75 quilowatts (kW), limitada a 3 megawatts (MW) 

para fonte hídrica e 5MW para as demais fontes.

A micro ou minigeração de energia solar pode 
ser aproveitada por residências, comércios, 
grandes ou pequenas empresas que querem 
usufruir de benefícios, tais como:

• Redução no valor pago na conta de luz em até 95%;
• Oportunidade de ter a própria fonte de energia;  
• Minimização de perdas elétricas por meio 

da conexão com a distribuidora local;  
• Geração de créditos pela energia acumulada 
e emprestada à distribuidora local;
• Contribuição para o meio ambiente ao 
optar por uma alternativa sustentável. 

A especificação da potência instalada é a principal 
diferença entre a instalação de uma micro e 
minigeração de energia solar, uma variação que 
dependerá do consumo de cada cliente.

Entenda a diferença entre micro 
e minigeração de energia solar 
Ambas são centrais geradoras de energia elétrica e possibilitam
a produção da própria energia através da instalação de
um sistema fotovoltaico  

Não espere
o tempo acabar!
Venda energia solar On Grid da Intelbras 
e aumente seu faturamento em 2022. 

Potência limite da microgeração e
máximo desempenho para seus projetos

Inversores
On Grid 75 kW

220V/380V

127/220V
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Disponível nas versões:

Para compreender quais as vantagens 
de se enquadrar em cada uma 
delas, acesse o blog da Intelbras e 
confira o conteúdo completo: 



Impulsione suas vendas com o apoio do time de especialistas da Intelbras, da área comercial 
à engenharia de aplicação, para desenvolvimento de projetos de alta complexidade acima 
de 112,5 kWp. Conheça nossos diferenciais:

Atendimento
e suporte 

especalizado

Time comercial 
e de engenharia 

dedicado

Reuniões exclusivas 
entre cliente, parceiro 

e time Intelbras

Portfólio completo 
com equipamentos 

certificados

Garantias 
nacionais de 
longo prazo

Soluções e Projetos Intelbras

Conheça também:

Inversor On Grid 125 kW
Potência e segurança para grandes projetos

PROTEÇÃO

AFCI
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P
ara funcionar adequadamente 
e com segurança, o inversor 
tem um papel importante 

na instalação de um sistema 
fotovoltaico. Há diversas opções 
no mercado e entre elas está 
o microinversor solar, que 
possui algumas características 
diferentes, embora com o mesmo 
propósito: converter a energia 
de corrente contínua (CC) para 
corrente alternada (CA). 

Qual a diferença do inversor 
para o microinversor solar?   
A diferença entre o inversor e 
o microinversor solar é que o 
segundo é um modelo menos 
robusto, fabricado para gerar 
energia de forma independente 
entre as placas solares. Ou 
seja, enquanto o inversor se 
conecta em série aos painéis 
solares, o microinversor faz 
isso individualmente.  

Imagine um sistema fotovoltaico 
instalado com 5 painéis solares, 
um deles está bastante sujo e com 
a eficiência comprometida. Caso 
seja usado um inversor tradicional, 
por ser ligado em série, todos os 
outros painéis irão funcionar na
mesma potência, ou seja, 
a do painel comprometido. 
No entanto, com um 
microinversor solar isso não

acontece, já que as placas são 
conectadas individualmente, 
permitindo que cada uma 
funcione em sua capacidade 
máxima. Desse modo, o siste-
ma não teria o funcionamento 
reduzido por causa de uma 
única placa com problemas. 

 

Em resumo, 
microinversores 
possuem as seguintes 
características: 
 
• Geração independen-
te em cada painel; 
• Instalação fácil, sem neces-
sidade de grandes obras; 
• Possibilidade de monitora-
mento de desempenho; 
• Melhor aplicação para áre-
as com sombreamento; 
• Opção para painéis solares 
em mais de uma direção; 
• Caso haja falha em alguma 
placa, só ela será afetada; 
• Instalação feita abaixo 
dos painéis; 
• Ideal para iniciar em pequenos 
projetos para posterior expansão.

 

Microinversor solar:
como funciona e como utilizar?  

Compactos por fora

Gigantes
por dentro

Pronta-entrega

Compatível com 
módulos de alta 
potência 440W+

12 anos de garantia 
de produto

12 A
N

O
S

Mais potência para 
seus projetos com 
microinvesores de 
1600 W e 2000 W 

Escaneie o QR Code e confira 
os exemplos de aplicação 

de microinversores em 
sistemas fotovoltaicos



Indicado para projetos com média e alta 
demanda de energia, é utilizado em 
instalações desde residências e 
condomínios, a médias e grandes 
empresas, indústrias e meio rural .

Indicado para projetos com baixa 
demanda de energia, é utilizado 
em instalações residenciais e 
pequenas empresas. 
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Módulos
fotovoltaicos

Com células nas duas faces, possui maior 
absorção de radiação solar tanto na luz 
direta, quanto refletida, garantindo até 
25% de energia adicional na parte traseira.
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Compatíveis com sistemas de energia

On Grid e O� Grid, nossos módulos são 

indicados para todos os tamanhos de 

projetos: desde residências e condomínios, 

até empresas, indústrias e meio rural.

Desenvolvidos pela Intelbras, possuem alta 

eficiência para absorver raios solares e gerar 

energia solar de qualidade, com garantia 

nacional e suporte técnico especializado.

Conheça as tecnologias disponíveis em 

nossos módulos para garantir alta 

performance no sistema fotovoltaico.

450 W a 540 W 160 W a 350 W 380 W a 590 W
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Módulos

fotovoltaicos

Com células nas duas faces, possui maior 
absorção de radiação solar tanto na luz 
direta, quanto refletida, garantindo até 
25% de energia adicional na parte traseira.
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Compatíveis com sistemas de energia

On Grid e O� Grid, nossos módulos são 

indicados para todos os tamanhos de 

projetos: desde residências e condomínios, 

até empresas, indústrias e meio rural.

Desenvolvidos pela Intelbras, possuem alta 

eficiência para absorver raios solares e gerar 

energia solar de qualidade, com garantia 

nacional e suporte técnico especializado.

Conheça as tecnologias disponíveis em 

nossos módulos para garantir alta 

performance no sistema fotovoltaico.

450 W a 540 W 160 W a 350 W 380 W a 590 W



Energia solar

O� Grid

Leve o sol sempre com você e traga mais luz para seu negócio! 
Tenha eletricidade em qualquer lugar e ofereça soluções 

autônomas e independentes em lugares remotos, no meio 
urbano ou em locais onde a rede elétrica não chega.
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Energia solar

O� Grid

Leve o sol sempre com você e traga mais luz para seu negócio! 
Tenha eletricidade em qualquer lugar e ofereça soluções 

autônomas e independentes em lugares remotos, no meio 
urbano ou em locais onde a rede elétrica não chega.

Inversores Off Grid

ISV 1501
Inversor de onda senoidal pura 1500 W

 » Converte entrada 24 Vcc para 127 Vac

 » Potência instantânea de pico 3000 W

 » Eficiência acima de 85%

 » Frequência de saída 60 Hz

ONDA
SENOIDAL

MÁXIMA
POTÊNCIA DE SAÍDA

ASSEGURADA

1500 W

Inversores Off Grid

ISV 1502
Inversor de onda senoidal pura 1500 W

 » Converte entrada 24 Vcc para 220 Vac

 » Potência instantânea de pico 3000 W

 » Eficiência acima de 85%

 » Frequência de saída 60 Hz

ONDA
SENOIDAL

MÁXIMA
POTÊNCIA DE SAÍDA

ASSEGURADA

1500 W

Inversores Off Grid

ISV 751
Inversor de onda senoidal pura 750 W

 » Converte entrada 12 Vcc para 127 Vac

 » Potência instantânea de pico 1500 W

 » Eficiência acima de 85%

 » Frequência de saída 60 Hz

ONDA
SENOIDAL

Inversores Off Grid

ISV 752
Inversor de onda senoidal pura 750 W

 » Converte entrada 24 Vcc para 220 Vac

 » Potência instantânea de pico 1500 W

 » Eficiência acima de 85%

 » Frequência de saída 60 Hz

ONDA
SENOIDAL

Todos os produtos dessa página possuem registro INMETRO

NOVO
Controladores de carga tecnologia MPPT

ECM 4024
Controlador de carga MPPT 40 A

 » Funcionamento com banco de baterias em 12 V ou 24 V

 » Máxima potência fotovoltaica 1100 W (24 V)

 » Potência saída de carga 240 W (12 V) ou 480 W (24 V)

 » Corrente de carregamento máxima 40 A

 » Compatível com baterias FLD, SLD, gel e lítio

MÁXIMA
TRANSFERÊNCIA

DE ENERGIA

Controladores de carga tecnologia MPPT

ECM 6048
Controlador de carga MPPT 60 A

 » Funcionamento com banco de baterias em 12 V, 24 V, 
36 V e 48 V

 » Máxima potência fotovoltaica 3200 W (48 V)

 » Potência saída de carga 960 W (48 V)

 » Corrente de carregamento máxima 60 A

 » Compatível com baterias FLD, SLD, gel e lítio

MÁXIMA
TRANSFERÊNCIA

DE ENERGIA

Controladores de carga tecnologia PWM

ECP 1024
Controlador de carga 10 A

 » Funcionamento com banco de baterias  
em 12 V ou 24 V

 » Potência saída de carga 120 W (12 V) ou  
240 W (24 V)

 » Corrente de carregamento máxima 10 A

 » Compatível com baterias FLD, SLD, gel e lítio

Controladores de carga tecnologia PWM

ECP 2024
Controlador de carga PWM 20 A

 » Funcionamento com banco de baterias  
em 12 V ou 24 V

 » Potência saída de carga 240 W (12 V) ou  
480 W (24 V)

 » Corrente de carregamento máxima 20 A

 » Compatível com baterias FLD, SLD, gel e lítio

NOVO
Controladores de carga tecnologia MPPT

ECM 2024
Controlador de carga 20 A

 » Funcionamento com banco de baterias  
em 12 V ou 24 V

 » Máxima potência fotovoltaica de 480 W (24 V)

 » Potência de saída de carga 240 W (12 V) ou 480 
W (24 V)

 » Corrente de carregamento máxima 20 A

 » Compatível com baterias FLD, SLD, gel e lítio

MÁXIMA
TRANSFERÊNCIA

DE ENERGIA

Controladores de carga tecnologia PWM

ECP 3024
Controlador de carga PWM 30 A

 » Funcionamento com banco de baterias  
em 12 V ou 24 V

 » Potência saída de carga 360 W (12 V) ou  
720 W (24 V)

 » Corrente de carregamento máxima 30 A

 » Compatível com baterias FLD, SLD, gel e lítio



NOVO

NOVO NOVO

NOVO

Inversores Off Grid

IMD 651
Inversor de onda modificada 650 W

 » Converte entrada 12 Vcc para 127 Vac

 » Potência instantânea de pico 1200 W

 » Eficiência acima de 80%

 » Frequência de saída 60 Hz

ONDA
MODIFICADA

Inversores Off Grid

IMD 652
Inversor de onda modificada 650 W

 » Converte entrada 12 Vcc para 220 Vac

 » Potência instantânea de pico 1200 W

 » Eficiência acima 80%

 » Frequência de saída 60 Hz

ONDA
MODIFICADA

Inversores Off Grid

IMV 401
Inversor de onda modificada 400 W

 » Converte entrada 24 Vcc para 127 Vac

 » Potência instantânea de pico 800 W

 » Eficiência maior que 85%

 » Frequência de saída 60 Hz

ONDA
MODIFICADA

MÁXIMA
POTÊNCIA DE SAÍDA

ASSEGURADA

400 W

Inversores Off Grid

IMV 402
Inversor de onda modificada 400 W

 » Converte entrada 24 Vcc para 220 Vac

 » Potência instantânea de pico 800 W

 » Eficiência maior do 85%

 » Frequência de saída 60 Hz

ONDA
MODIFICADA

MÁXIMA
POTÊNCIA DE SAÍDA

ASSEGURADA

400 W

Inversores Off Grid

IMV 1101
Inversor de onda modificada 1100 W

 » Converte entrada 24 Vcc para 127 Vac

 » Potência instantânea de pico 2000 W

 » Eficiência acima de 80%

 » Frequência de saída 60 Hz

ONDA
MODIFICADA

Inversores Off Grid

IMV 1102
Inversor de onda modificada 1100 W

 » Converte entrada 12 Vcc para 220 Vac

 » Potência instantânea de pico 2000 W

 » Eficiência acima de 80%

 » Frequência de saída 60 Hz

ONDA
MODIFICADA

Inversores Off Grid

DS 5380
Inversor drive solar

 » Máxima corrente de 9,5 A

 » Faixa de frequência de saída de 0~600 Hz

 » Máxima potência fotovoltaica de 5.3 kWp

 » Máxima tensão fotovoltaica de 780 Vcc

 » Acionamento de bombas de até 5 CV 
trifásico 380 V

 » Funcionamento com baixa tensão a partir 
de 220 V

 » Eficiência de até 85%

 » Índice de proteção IP20

Inversores Off Grid

DS 3220
Inversor drive solar

 » Máxima corrente de 10 A

 » Faixa de frequência de saída de 0~600 Hz

 » Máxima potência fotovoltaica de 2.8 kWp

 » Máxima tensão fotovoltaica de 450 Vcc

 » Acionamento de bombas de 1 CV monofásico 
e até 3 CVs trifásico 220 V

 » Funcionamento com baixa tensão a partir 
de 170 V

 » Eficiência de até 85%

 » Índice de proteção IP20

DRIVE SOLAR

Inversor Drive Solar
Acione motores e bombas com energia sustentável

Saiba como 
utilizar: 



Inversor Drive Solar
Acione motores e bombas com energia sustentável

Saiba como 
utilizar: 

ILUMINAÇAO SOLAR

NOVO
LSI 1600 
Luminária solar integrada

 » Se mantém acesa a noite toda

 » Iluminação para ambientes externos

 » Painel solar, bateria e LEDs integrados

 » Fluxo luminoso de 1.600 lúmens

 » Potência máxima de 15 W

 » Altura de instalação até 4 metros

 » Dois modos de funcionamento: modo 
econômico e modo sensor

ATÉ 3 NOITES
DE AUTONOMIA

N
O

IT
ES3

SENSOR DE
MOVIMENTO

ATÉ 3 NOITES
DE AUTONOMIA

N
O

IT
ES3

SENSOR DE
MOVIMENTO

NOVO

NOVO
NOVO

NOVO

ASI 220 Luz branca 
Arandela solar integrada

 » Utiliza apenas energia solar

 » Iluminação indireta

 » Fluxo luminosos de 220 lúmens

 » Potência máxima de 1,5 W

 » Altura de instalação até 3 metros

 » Autonomia de até 3 noites

 » Dois modos de funcionamento: modo sempre 
aceso e modo econômico

SENSOR DE
MOVIMENTO

Iluminação solar

O� Grid
Fonte de luz e novas oportunidades

Ofereça para seus clientes soluções práticas e 
sustentáveis que utilizam apenas a luz do sol 
para iluminar áreas externas.

Livre de Fios

Energia Solar

Fácil
Instalação

ASI 220 Luz amarela 
Arandela solar integrada

 » Utiliza apenas energia solar

 » Iluminação indireta

 » Fluxo luminosos de 220 lúmens

 » Potência máxima de 1,5 W

 » Altura de instalação até 3 metros

 » Autonomia de até 3 noites

 » Dois modos de funcionamento: modo sempre 
aceso e modo econômico

SENSOR DE
MOVIMENTO

ASI 500 Dual color 
Arandela solar integrada

 » Utiliza apenas energia solar

 » Iluminação indireta

 » Fluxo luminosos de 500 lúmens

 » Potência máxima de 5 W

 » Altura de instalação até 4 metros

 » Autonomia de até 2 noites

 » Dois modos de funcionamento: modo sempre 
aceso e modo constante

SENSOR DE
MOVIMENTO

LSI 4800
Luminária solar integrada

 » Iluminação para ambientes externos

 » Painel solar, bateria de LiFePO4 e LEDs 
integrados

 » Fluxo luminoso de 4.800 lúmens

 » Potência máxima de 40 W

 » Altura de instalação até 6 metros

 » Controle remoto para configuração

 » Dois modos de funcionamento: modo 
constante e modo sensor
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O 
sistema solar autônomo, também con-
hecido como Off Grid, é uma solução 
indicada para diversos cenários, seja no 

campo ou na cidade e até mesmo em equipa-
mentos móveis. Essa solução proporciona mais 
oportunidades de negócio para você, enquan-
to oferece mais autonomia para seus clientes. 

Basicamente, esse tipo de sistema de energia so-
lar é formado por módulos que são instalados 
em locais abertos que possibilitam a captação da 
luz do sol. Sendo assim, os raios solares capta-
dos pelos módulos são convertidos em energia e 
armazenados nas baterias, proporcionando a uti-
lização de eletricidade a qualquer momento do 
dia ou da noite, independentemente da região.

Os sistemas Off Grid também contam com inver-
sores, que têm a função de transformar a energia 
solar em elétrica, e controladores de carga usa-
dos para manter a segurança dos equipamentos. 
Como o funcionamento é autônomo, não exi-
ge ligação com a concessionária de energia.

Vendas combinadas
Integre soluções Intelbras com geração 

de energia solar independente.

Iluminação

Monitore qualquer 
área, seja isolada, 
remota ou urbana, 
sem depender da 
rede elétrica local.

Instale automatiza-
dores para portões 
e porteiras, mesmo 
sem energia elétri-
ca convencional.

Tenha energia para 
projetos POP’s em 
locais remotos.

Alimente equipamen-
tos de refrigeração, 
monitoramento 
e iluminação de 
negócios móveis.

Sistemas de segurança

Segurança e controle de acesso

Provedores

Condomínios

Empresas

Residências

Soluções móveis para motorhome, 
veículos e food trucks

Entenda o que é e saiba quando oferecer aos seus clientes

Sistema de energia solar autônomo

Confira as oportunidades que os 
sistemas Off Grid proporcionam.

Ofereça soluções em iluminação completas para 
áreas externas de residências, empresas e locais 
públicos como praças e estacionamentos.



Residencial ou empresarial

Agronegócio

Bombeamento de água

Irrigação agrícola

Produção leiteira

G
E
R

A
D

O
R

 

SO
LA

R
GERADORES
OFF GRID

Seja no campo, na cidade, fixo ou em movimento, a energia solar 
O� Grid proporciona mais oportunidades de negócio para você, 

enquanto oferece mais autonomia para seus clientes. 

Aprenda a dimensionar o 
sistema em 3 passos

Dimensione projetos rapidamente, inserindo detalhes 
de consumo dos equipamentos, quantidade, potência, 

horas de uso, entre outras informações. 

Calculadora O� Grid.
Prática e gratuita.

Proporcione autonomia com 
soluções completas em locais 
que a concessionária local 
não chega, sem abrir mão do 
conforto e da praticidade.

Tenha mais oportunidades com 
aplicações indicadas para a cadeia 
agrícola e pecuária, proporcionando 
mais economia no meio rural e 
vendas para o seu negócio.
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Proteção contra aumentos 
na tarifa energética, com 
mais previsibilidade de 
despesas e controle no 
fluxo de caixa.

Controle 
orçamentário
Controle 
orçamentário

Linhas de créditos especiais 
e incentivos exclusivos para 
o agronegócio.

Financiamento 
facilitado
Financiamento 
facilitado

Energia elétrica em qualquer 
lugar com tecnologias 
independentes, para 
modernizar a produção e 
manter a irrigação e o 
bombeamento de água ativos.

Soluções autônomas 
para locais remotos
Soluções autônomas 
para locais remotos

A energia renovável 
contribui com uma 
produção mais sustentável 
e as métricas ESG, se 
destacando no mercado.

Produção 
sustentável
Produção 
sustentável

Alimentação de sistemas de 
monitoramento e outras 
soluções integradas de 
forma independe, como 
porteira automatizada e 
iluminação solar.

Independência no 
meio rural
Independência no 
meio rural

A economia conquistada 
com energia solar pode ser 
investida na fazenda e/ou 
sítio para aumentar o 
desempenho da produção.

Redução de custos 
com energia elétrica
Redução de custos 
com energia elétrica

Tudo o que o seu cliente precisa no campo. 
Conheça os benefícios:

Soluções acessíveis para pequenos,
médios e grandes produtores rurais

Energia solar como 
protagonista
O agronegócio brasileiro mostrou, 
nos últimos anos, um desenvolvi-
mento sem igual e uma resiliência 
invejável. Com crescimento tão 
expressivo, é natural que haja 
grandes oportunidades de ino-
vação na área. Entre as diversas 
soluções e tendências do setor, 
algumas se destacam por oferecer 
melhorias em pontos específicos 
da cadeia de produção, enquan-
to outras promovem mudanças 
estruturais no negócio, como o 
uso de energia solar, que auxilia 
na redução dos custos e promove 
uma agricultura mais sustentável.

A energia fotovoltaica pode ser 
uma grande aliada do agrone-
gócio e extremamente vantajosa 
para o produtor rural. Segundo 
dados da Associação Brasilei-
ra de Energia Solar Fotovoltaica 
(Absolar), o Brasil terminou o ano 
passado com 61.294 sistemas de 
energia solar rural instalados, que 
totalizaram mais de 1,2 gigawatt 
(GW) de potência instalada. 
 
Da redução de custos à 
autonomia energética
São diversas possibilidades de 
utilização do uso da energia solar 
em uma área rural, seja na irrigação 
da plantação; bombeamento de 
água para os animais e quem 
trabalha na área; na estufa solar; 
nos equipamentos de segurança 
do perímetro, entre outros. 

Ou seja, a energia solar pode atuar 
tanto para reduzir os custos de 
manter uma fazenda que depende 
de uma concessionária de energia, 
quanto para tornar possível desen-
volver áreas de plantio em regiões 
mais distantes, que não possuem 
cobertura de rede elétrica. 

Tecnologia e integração 
com o portfólio Intelbras 
Com a implementação de
energia fotovoltaica também é 
possível ampliar a utilização de 
outros equipamentos que trazem 
novos benefícios para a fazenda, 
principalmente referente à se-
gurança patrimonial. Seja com o 
aumento no número de câmeras 
de monitoramento, no uso de 
aparelhos de radiodetecção ou na 
iluminação de áreas do terreno.

Como exemplos, tem-se a uti-
lização de um gerador Off Grid, 
que garante alimentação de equi-
pamentos em diversos cenários, 
como as câmeras de monitora-
mento, que podem ser instaladas 
em todo o perímetro da fazenda e, 
por terem baterias nos geradores 
fotovoltaicos, esse trabalho pode 
ser feito 24h por dia. Já conectar 
um radar perimetral a esse gerador 
garante que seja possível detectar 
movimentação tanto de veículos 
quanto de pessoas, fazendo o 

acompanhamento de ambos. 

Assim, fica evidente que o mo-
vimento da energia solar para o 
agronegócio está em expansão, 
mas existem outras oportunidades 
a serem atendidas e a área de se-
gurança com certeza é uma delas. 
Com a contínua adoção dessas 
tecnologias, novas soluções vão 
surgir – ou serem adaptadas – para 
atenderem ainda mais o público 
que trabalha com agronegócio, 
garantindo melhorias tanto para o 
terreno quanto para os processos 
de produção e colheita da safra.
 

oportunidade de negócio para o integrador solar

Energia solar no agronegócio:
*Por Antonio Neto

* Antonio Neto – Gerente do segmento 
de Energia Solar Off Grid da Intelbras 



Proteção contra aumentos 
na tarifa energética, com 
mais previsibilidade de 
despesas e controle no 
fluxo de caixa.

Controle 
orçamentário
Controle 
orçamentário

Linhas de créditos especiais 
e incentivos exclusivos para 
o agronegócio.

Financiamento 
facilitado
Financiamento 
facilitado

Energia elétrica em qualquer 
lugar com tecnologias 
independentes, para 
modernizar a produção e 
manter a irrigação e o 
bombeamento de água ativos.

Soluções autônomas 
para locais remotos
Soluções autônomas 
para locais remotos

A energia renovável 
contribui com uma 
produção mais sustentável 
e as métricas ESG, se 
destacando no mercado.

Produção 
sustentável
Produção 
sustentável

Alimentação de sistemas de 
monitoramento e outras 
soluções integradas de 
forma independe, como 
porteira automatizada e 
iluminação solar.

Independência no 
meio rural
Independência no 
meio rural

A economia conquistada 
com energia solar pode ser 
investida na fazenda e/ou 
sítio para aumentar o 
desempenho da produção.

Redução de custos 
com energia elétrica
Redução de custos 
com energia elétrica

Tudo o que o seu cliente precisa no campo. 
Conheça os benefícios:

Soluções acessíveis para pequenos,
médios e grandes produtores rurais
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O 
crescimento expressivo da energia solar 
fotovoltaica no Brasil, sobretudo nos úl-
timos dois anos, é um passo importante 

para o país. Segundo dados da Associação Bra-
sileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR), 
a fonte solar já trouxe ao Brasil mais de R$ 78,5 
bilhões em novos investimentos, R$ 21,7 bilhões 
em arrecadação aos cofres públicos e gerou mais 
de 450 mil empregos acumulados desde 2012.  
  
Todo esse desenvolvimento do setor solar faz com 
que tanto empresas quanto profissionais passem 
a avaliar e monitorar oportunidades de projetos e 
de empregos, respectivamente. Somente em 2021, 
segundo levantamento da ABSOLAR, foram gerados 
153 mil novos empregos no Brasil, espalhados por 
todas as regiões do território nacional. No ponto de 
vista mercadológico existem dois pontos necessári-
os para quem busca oportunidades para trabalhar 
na área: (i) acompanhar a evolução do mercado 
e das empresas que nele atuam; e (ii) se capaci-
tar adequadamente para participar deste setor. 
  
O primeiro aspecto é relativamente mais simples 
e fácil, pois o setor já possui acesso a conteúdo 
profissional e qualificado, bem como suporte téc-
nico e regulatório para monitoramento das princi-
pais transformações e tendências nas regras e leis 
que influenciam o mercado. Já o segundo pon-
to, de formação e capacitação, é o que depende 
mais da iniciativa do profissional interessado, pois 
há necessidade de o candidato procurar cursos 
que vão diferenciá-lo dos demais competidores.

Cursos de energia solar da Intelbras Itec 
A Intelbras Itec é a academia do conhecimento que 
contribui para a capacitação e profissionalização 
dos seus parceiros. Além da certificação em energia 
solar On Grid, existem outros cursos disponíveis. 
Tudo para que você continue a evoluir no seu 
ofício, adquirindo cada vez mais conhecimento.  
 
A certificação solar da Intelbras Itec contempla 
aprendizados de nível básico, intermediário, avança-
do e especialista, já os cursos isolados possuem 
diferentes indicações de nível. O curso “Concei-
tos e Aplicações: Energia Solar On Grid” é gratuito 
e é de nível básico, direcionado para quem está 
começando a se interessar por esse setor. Já o 
curso “Técnico: Energia Solar Off Grid”, é presencial, 
requer investimento e é de nível intermediário. 
 
O parceiro certificado pela Intelbras Itec tem a 
possibilidade de se tornar um revendedor da In-
telbras, aproveitar todos os benefícios que só 
uma marca nacional pode oferecer e instalar sis-
temas que seus equipamentos 100% Intelbras, 
uma marca que é referência no mercado.  
 
O conhecimento técnico qualificado e o desen-
volvimento de habilidades e competências profis-
sionais apropriadas para a atuação no setor solar 
fotovoltaico são chave para que o interessado 
consiga avançar com solidez a sua carreira, seja na 
condição de colaborador de uma empresa atuante 
no mercado, ou ainda como empreendedor solar.

Crescimento da energia solar 
e qualificação profissional





O 
marketing para 
energia solar é 
imprescindível para 

quem deseja faturar mais. 
Isso porque um sistema 
fotovoltaico ainda gera 
muitas dúvidas, e o público 
precisa entender melhor 
seus benefícios antes de 
investir. Com isso, torna-
se papel fundamental 
das revendedoras 
explorar o assunto e
atrair potenciais clientes.

Realizar campanhas de 
marketing para energia solar 
pode parecer complicado 
e desafiador. No entanto, 
existem pequenas ações que 
podem te ajudar na hora 
de estruturar as estratégias 
certas para conquistar no-
vos clientes, especialmente 
com o marketing digital. 

Marketing em energia solar
Dicas para alavancar as vendas

INTELBRAS SOLAR
NO DROPBOX
Materiais de marketing para a sua revenda

• Catálogos
• Banners
• Folhetos
• Posts para as redes sociais
• E muito mais

Acesse e
conheça

Para saber mais sobre o 
assunto, escaneie o QR Code 

e confira dicas exclusivas



RacionarReciclar Reutilizar

Energia solar para
um futuro sustentável
Economia na conta de luz, autonomia 
energética e mais vida para o planeta. 

Outras formas de ajudar o meio ambiente:
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