Os primeiros estores
externos do mundo com os
painéis solares embutidos.


Caros leitores,

Desde 2015, a SolarGaps tem uma
missão de tornar a energia
gratuita e acessível a todos.


Somos inovadores num método
de distribuição de energia que
suprirá para os escritórios, as
residências e as cidades no futuro.


Ao explorar conceitos inovadores e
obter novas tecnologias, podemos
ajudar a aproximar cada cidade
para objetivos de Net Zero.


Tenho uma visão de que um dia, a
casa não estará ligada a uma rede,
mas sim, a rede estará ligada à
casa.


Essa maneira radical de pensar
ajudará a criar um sistema
energético mais confiável, seguro
e eficiente em todo o mundo.


A SolarGaps se esforça para
desenvolver os produtos
incomparáveis, flexíveis, eficientes,
seguros e confiáveis.


Juntos, podemos criar um futuro
mais claro!
Yevgen Erik

CEO, SolarGaps

O que nós oferecemos

SolarGaps são estores inteligentes
que seguem automaticamente o sol,
produzindo energia e mantendo o
edifício fresco.


Instalados na parte externa dos
edifícios, estores acompanham o sol,
fornecendo uma sombra ativa
enquanto geram energia suficiente
para reduzir as contas de
eletricidade até 30%


Os consumidores que instalam o
SolarGaps nas janelas ensolaradas
imediatamente vêm uma redução
nos custos de eletricidade.


A eletricidade dos estores SolarGaps
pode ser fornecida diretamente à
rede elétrica do edifício.


O nosso objetivo é tornar a geração
de energia o mais simples possível.

Produto


Gama de Cores


Antracite

Bege

Cinzento

Castanho

Branco

Detalhes

células solares


22,4% de eficiência

25 anos de duração

Revestimento ETFE autolimpante

Lâminas de alumínio suíço

Gera 100 Watt por 1 m²

motor

Resistente e durável

Operação silenciosa (50 dB)

Opera desde -20 a 70 ° C

Controlado pelo módulo
electrónico SolarGaps

Inversor

Converte energia solar para a
eletricidade

Converte a corrente direta para
alternada

Globalmente certificado para
ETL-os, SAA, TUV

Aplicação

Suporta iOS e Android

Integração Smart Home

Acesso com comando

Relatórios de desempenho 

Controlo por voz

Instalação externa

Os sistemas externos de sombra eliminam calor indesejado, que
pode reduzir o uso do AC até 65% e, até fornecer isolamento no
inverno. De acordo com os estudes mais recentes, a sombra
externa pode reduzir o consumo de eletricidade de um edifício
até 30%. Os estores SolarGaps foram projetados para ser
montados em quase todos os tipos de fachadas de edifícios.

Princípio de funcionamento


1 m2 = 100 W durante 1 hora


1

Os estores solares geram a energia do sol

2

O inversor converte a energia e envia para o quadro de rede

3

Podem ser alimentados vários letrodomésticos

4

A sombra ativa reduz o consumo de AC até 30%

Projeto na Espanha



Piso superior do “World Trade Center Barcelona”

Dimensões do sistema: 3010 mm (w) x 1810 mm (h)

Geração de energia: até 530W por hora

Tipo de instalação: pendurado nos trilhos de alumínio



As nossas especificidades principais

Geração de energia fotovoltaica
Os nossos estores inteligentes geram cerca
de 100W|h de 1 m² durante horas de sol, o
que é suficiente para carregar 50 telemóveis,
3 computadores portáteis ou para ligar uma
televisão.



Imagem Verde

Melhore a imagem da

sua empresa e receba
certificados a
comprovar


O SolarGaps pode ajudar ao todos a usar
energia fotovoltaica e reduzir as emissões de
CO2, mesmo que não seja possível instalar
um painel solar no telhado



Sombra ativa 

O SolarGaps ajusta automaticamente o ângulo
dos estores para proporcionar um desempenho
de sombra mais eficaz e produção de energia
solar.



Os nossos estores de tecnologia inteligente são
montados na parte externa do edifício e servem
como um escudo térmico que ajuda em manter
uma temperatura ambiente confortável.



Desta forma, há possibilidade poupar até 30%
nas contas de eletricidade e reduzir a
necessidade de ar condicionado.

Controlo Inteligente

Podem ser recebidos relatórios do

SolarGaps e controlados os estores através
do um smartphone. Isto até pode tornar a
casa inteligente ou integrar este sistema à
geração predial.



O modo de eficiência máxima garante que
o maior volume de energia solar seja capta,
ao mesmo tempo que, providencia sombra
sobre o edifício.



Os estores inteligentes podem ser
programados para se adaptar à rotina diária
e também podem ser controlados
remotamente de qualquer lugar do
mundo.

$

Poupança de electricidade

Poupe custos das
contas de eletricidade
até 30%


Gerar energia 


Gere energia fotovoltáica
para manter as suas
funções principais do
edifício

Edifício ecológico

Recebe os

certificados de
construção ecológica:

LEED, BREEAM

Promover a propriedade


Atrair as empresas de nível
superior que valorizam
uma imagem ecológica

Prémios e Certificados


está se tornando um dos nomes mais reconhecidos dos
sistemas solar.

A nossa empresa procura ativamente parcerias com DGNB,
BREEAM e LEED para garantir que as nossas soluções
apresentadas sejam apoiadas por credenciais a nível mundial


The Smarter E

German Design Award 2020

DGNB

BREEAM

SEIA

Com o SolarGaps, o seu prédio poderia dar um passo
mais próximo do NetZero. 


Portugal
https://solargaps-eu.com/
sale@solargaps-eu.com
Rua António Variações, №5, 2740-315 Porto Salvo

+351 969 452 255
https://www.facebook.com/PRANA-SMART-113999926711969/
https://www.linkedin.com/company/prana-smart-solargaps

