


Conheça a trajetória da Empresa
A Sonnen Energia iniciou suas atividades 
no final do ano de 2012, na cidade de Santa 
Maria, Rio Grande do Sul. A empresa nasceu 
a partir da pesquisa de doutorado na área 
de energia solar fotovoltaica do atual dire-
tor técnico Renan D. de O. Reiter, perten-
cente ao Grupo de Pesquisa em Eletrônica 
de Potência e Controle (GEPOC) do Progra-
ma de Pós-Graduação em Engenharia 
Elétrica (PPGEE) da Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM).

A empresa iniciou suas atividades dentro 
da Incubadora Tecnológica de Santa Maria 
(ITSM). Seu foco inicial era atuar em projeto 
e instalação de sistemas fotovoltaicos. 
Com o tempo, acabou direcionando suas 
atividades para o desenvolvimento de pro-
dutos. Com muita determinação, compe-
tência e honestidade, em pouco tempo a 
empresa cresceu e trouxe a necessidade de 
adquirir maquinários e aumentar o quadro 
de profissionais. Com a expansão da produ-
tividade, o espaço físico tornou-se pequeno 
para atender a demanda do mercado, o que 
resultou na criação de um novo parque 
fabril fora das dependências da UFSM.

A empresa se especializou, muitos investi-
mentos foram feitos, oficializou e homolo-
gou parcerias que permitiram grandes avan-
ços tecnológicos. Mesmo com o crescente 
desenvolvimento da comercialização de 

seus produtos, a Sonnen sempre acompa-
nha a escolha da matéria prima certificada, o 
processo produtivo, a entrega do produto e 
disponibiliza assistência técnica a todos os 
clientes, tanto do mercado interno quanto 
externo.
O foco da empresa está no desenvolvimento 
de soluções para sistemas fotovoltaicos, 
onde são produzidos uma variedade de pro-
dutos voltados ao mercado de energia solar 
fotovoltaica, como: estruturas de fixação, 
sistemas de monitoramento com gestão de 
demanda, estações meteorológicas de baixo 
custo, controladores de carga, entre outros. 
São todos produtos desenvolvidos pela 
equipe interna da Sonnen.

A primeira sede administrativa da Sonnen Energia 
na Incubadora Tecnológica de Santa Maria

A Sonnen possui destaque no segmento de 
estruturas de fixação para painéis fotovol-
taicos no mercado nacional através da 
marca SolarFix, tendo fornecido aproxima-
damente 1 MW em estruturas de fixação 
no ano de 2015.

Parque fabril - Sonnen Energia / Estruturas SolarFix

A Sede atual da Sonnen Energia se localiza na Agência de Inovação e Transferência 
de Tecnologia da UFSM - AGITTEC, na Universidade Federal de Santa Maria.
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A linha de bancada didática SOLAR DIDACTIC, além de moderna, está mais completa, modular e flexí-
vel. Foi desenvolvida com o objetivo de auxiliar no processo de treinamento e desenvolvimento de 
pessoas ligadas a centros de formação profissional, escolas técnicas e universidades na área de siste-
mas fotovoltaicos.

Para auxiliar no processo de aprendizagem, cada kit dispõe de uma metodologia de ensino técnico 
composta por manual do instrutor/professor e aluno.

BANCADA DIDÁTICA PARA ENSINO E TREINAMENTO 
DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Conheça os três kits disponíveis da bancada SOLAR DIDACTIC e escolha o que melhor atende 
às suas necessidades.

Nas próximas páginas você encontrará a descrição detalhada de cada kit, incluindo peças e acessórios. 

BANCADA DIDÁTICA COM 
SISTEMA FOTOVOLTAICO 

CONECTADO À REDE (ON-GRID)

BANCADA DIDÁTICA SISTEMA 
FOTOVOLTAICO AUTÔNOMO

(OFF-GRID)

BANCADA DIDÁTICA DUPLA
ON-GRID + OFF-GRID 

(obs: sistemas independentes) 

Lado A Lado B 



BANCADA DIDÁTICA SISTEMA 
FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE (ON-GRID)



Descrição
É constituída por uma bancada em alumínio e MDF. A bancada possui um apoio para 
suporte de computadores, instrumentos de medição e ferramentas em geral. Além disso, 
também possui um quadro onde estão localizados equipamentos para operação do siste-
ma fotovoltaico.

A seguir são apresentados os equipamentos incluídos na bancada.

Além da bancada, também são incluídos no kit didático, quatro painéis fotovoltaicos de 265 
Wp cada. Esses painéis são instalados em uma estrutura de fixação do tipo triângulo com 
possibilidade de ajuste de inclinação. A estrutura triângulo é montada sobre uma outra 
estrutura com rodízio para possibilitar a movimentação dos painéis. Com isso, é possível 
modificar tanto a orientação azimutal quanto a inclinação dos painéis fotovoltaicos, possi-
bilitando posicionar os painéis fotovoltaicos em qualquer direção.

A seguir estão listados os materiais presentes na montagem dos painéis fotovoltaicos.

Lista de equipamentos

Inversor conectado à rede 1 kW 1

1

1

1

1

1

String-box CC

String-box CA

Quadro de distribuição

Quadro de medição

Carga (lâmpada)

Material Quantidade

Tabela 1 – Lista de equipamentos incluídos na bancada didática

Lista de equipamentos

Painel fotovoltaico 265 Wp 4

4

1

Estrutura de fixação triangular

Estrutura com rodízio

Material Quantidade

Tabela 2 – Lista de materiais na montagem dos painéis



Chave de seccionamento CC 1

1
Dispositivo de proteção contra surto 
(DPS)

Material Quantidade

Tabela 1 – Dispositivo de proteção string-box CC

Inversor
O inversor conectado à rede possui a potência de 1 kW.

String-box CC
A string-box CC tem a finalidade de comportar os dispositivos de proteção dos 
painéis fotovoltaicos.

A Tabela 1 apresenta os dispositivos de proteção inclusos na string-box CC



Disjuntor termomagnético CA 1

1
Dispositivo de proteção contra surto 
(DPS)

Material Quantidade

Tabela 2 – Dispositivo de proteção string-box CA

Disjuntor monopolar 10 A 2

Material Quantidade

Tabela 3 – Dispositivos de proteção quadro de distribuição

String-box CA
A string-box CA tem a finalidade de comportar os dispositivos de proteção do 
lado CA do inversor.

Quadro de distribuição
O quadro de distribuição tem a finalidade de comportar os dispositivos de 
proteção da instalação elétrica do local.

A Tabela 3 apresenta os dispositivos de proteção inclusos no quadro de 
distribuição.

Carga
A carga presente na residência é representada por uma lâmpada.

A Tabela 2 apresenta os dispositivos de proteção inclusos na string-box CA



Características Técnicas
Tensão de alimentação: 220 V (monofásico)
Frequência: 60 Hz
Dimensões aproximadas: A x L x P (1800 x 1500 x 480 mm)

A

L

P



Estrutura triangular - Sistema On-Grid 
Quantidade de painéis: 4

Dimensões aproximadas: 
A x L x P (1800 x 1500 x 800 mm)
Rodízios: 6

Ângulo dos painéis: 
10°, 15°, 20° e 25° graus. Cada painel possui regulagem de inclinação 
independente.



BANCADA DIDÁTICA SISTEMA 
FOTOVOLTAICO AUTÔNOMO (OFF-GRID)



É constituída por uma bancada em alumínio e MDF. A bancada possui um apoio para 
suporte de computadores, instrumentos de medição e ferramentas em geral. Além disso, 
também possui um quadro onde estão localizados equipamentos para funcionamento do 
sistema fotovoltaico.
A seguir são apresentados os equipamentos incluídos na bancada.

Além da bancada, também são incluídos no kit didático, dois painéis fotovoltaicos de 265 
Wp cada. Esses painéis são instalados em uma estrutura de fixação do tipo triângulo com 
possibilidade de ajuste de inclinação. A estrutura triângulo é montada sobre uma outra 
estrutura com rodízio para possibilitar a movimentação dos painéis. Com isso, é possível 
modificar tanto a orientação azimutal quanto a inclinação dos painéis fotovoltaicos, possi-
bilitando posicionar os painéis fotovoltaicos em qualquer direção.

A seguir estão listados os materiais presentes na montagem dos painéis fotovoltaicos.

Lista de equipamentos

Inversor autônomo 500 W 1

1

2

1

1

Controlador de carga

Bateria

Carga CA

Carga CC

Material Quantidade

Tabela 1 – Lista de equipamentos incluídos na bancada didática

Lista de equipamentos

Painel fotovoltaico 265 Wp 2

2

1

Estrutura de fixação triangular

Estrutura com rodízio

Material Quantidade

Tabela 2 – Lista de materiais na montagem dos painéis

Descrição



Inversor
O inversor autônomo possui uma potência de 500 W

Controlador de carga
O controlador de carga é responsável por proteger as baterias de serem 
sobrecarregadas, ou descarregadas profundamente.



Baterias
Esta bancada acompanha uma bateria estacionária.

Carga CC
A carga presente no lado CC é representada por uma lâmpada.

Carga CA
A carga presente no lado CA é representada por uma lâmpada.



Características técnicas
Tensão de alimentação: 220 V (monofásico)
Frequência: 60 Hz
Dimensões aproximadas: A x L x P (1800 x 1500 x 480mm)

A

L

P



Estrutura triangular - Sistema Off-Grid 
Quantidade de painéis: 2

Potência dos painéis: 250Wp

Dimensões aproximadas: 
A x L x P (1800 x 1500 x 800 mm)

Rodízios: 4

Ângulo dos painéis: 
10°, 15°, 20° e 25° graus. Cada painel possui regulagem de inclinação 
independente.



A Bancada Solar Dicactic 2 em 1 possui em uma única 
estrutura ambos os sistemas fotovoltaicos, sendo cada um 
independente. Agora é possível ter ambos os sistemas a um 
preço menor que adquirir duas bancadas separadas.

BANCADA 
DIDÁTICA 2 EM 1 

DOIS SISTEMAS EM UM SÓ PRODUTO

LADO A (SISTEMA ON-GRID) LADO B (SISTEMA OFF-GRID)



A

L

P

DESCRIÇÃO
Dimensões aproximadas: 
A x L x P (1800 x 1500 x 920 mm)

Componentes sistema On-Grid: vide bancada off-grid.
Componentes Off-Grid: vide bancada on-grid.



Estrutura triangular - Bancada Dupla 
Quantidade de painéis: 4

Dimensões aproximadas: 
A x L x P (1800 x 1500 x 800 mm)
Rodízios: 6

Ângulo dos painéis: 
10°, 15°, 20° e 25° graus. Cada painel possui regulagem de inclinação 
independente.



Um produto desenvolvido por:

Telefone: (55) 3223-4858

E-mail: contato@sonnen.com.br

Avenida Roraima, 1000, Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia (AGITTEC), Sala 09, 
Universidade Federal de Santa Maria, Camobi, Santa Maria - RS, Brasil.

BANCADA DIDÁTICA PARA ENSINO E TREINAMENTO 
DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS


