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SMART PV MOUNTING SOLUTIONS
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2022



Fácil montagem

Modular

Robusta

Adequação do prazo de entrega de acordo com projeto e necessidade do
cliente

Solução completa da estrutura, com todas as peças e acessórios para fixação

Não necessita de solda

Alumínio empregado na estrutura utiliza as ligas 6063 T6 e 6005 T6

Estruturas projetadas em conformidade com a 
NBR 6123 - Forças devidas ao vento em edificações

Redução de 15% no tempo de instalação por
utilizar grampo de aterramento

Conformidade com NBR 8800, NB 6323, NBR 5410 e NBR 16274

Principais características



RASTREADOR
SOLAR

SO-MST0
Motor rotativo

SO-MST1
Atuador linear • algoritmo para cálculo de posicionamento 

solar com precisão de ±0,001°
• hardware e software exclusivo da Sonnen
• proteção autônoma contra ventos
• GPS integrado para localização
• comunicação sem fio (tecnologia LoRa)
• comunicação com fio RS485
• monitoramento remoto

• possibilidade de ajuste fino nos três eixos
• todas as peças da estrutura são parafusadas 
em campo (não há solda local)
• Estrutura com altura reduzida (facilidade de 
instalação)
• pilares com altura variável (conforme proje-
to)
• estrutura adaptável para terrenos inclinados

Unidade de Controle
características

Montagem e Design
características

• ideal para sistemas de grande porte
• acionamento para linha simples ou 
dupla
• rotação de ±60°

• ideal para mesas pequenas
• acionamento somente para linha 
simples
• baixo custo (ideal para sistemas de até 
75kWp - microgeração)

MOTOR 
ROTATIVO

ATUADOR 
LINEAR

tecnologia sonnen
TRACKER

lançamento

2022

aponte sua
câmera
para saber mais

LANÇAMENTO



aponte sua
câmera
para saber mais

DETALHES
EM

EM NOSSO LANÇAMENTO JÁ ESTAMOS DISPONIBILIZANDO DOIS MODELOS DE TRACKER
A LINHA S0-MST0 É VOLTADA PARA SISTEMAS DE MINIGERAÇÃO E A LINHA SO-MST1 PARA 

SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO

RASTREADOR
SOLAR
tecnologia sonnen
TRACKER

SO-MST1

SO-MST0
LINHAS SIMPLES
OU DUPLA

LINHAS SIMPLES

ACOMPANHE NOSSO 
CANAL DO YOUTUBE 

E FUTURAS 
ATUALIZAÇÕES DE 
CATÁLOGO PARA 

MAIS DETALHES DA 
TRACKER DA 

SONNEN



Conjunto B11 e B12 

Conjunto B13 e B14

• distância de fixação entre bases de até 2 m
• adequado para diversos tipos de telhas 
coloniais
• instalação para qualquer tamanho de painel 
(36, 60, 72 e 144 células
• possibilita ventilação por baixo dos módulos, 
auxiliando no aumento do rendimento da 
produção de energia.

Montagem e Design
características• base em aço inox

• possui um ajuste fino para auxiliar na 
compensação de altura da ripa
• fixação do perfil de acomodação dos 
paineis na base é lateral

• base em aço inox
• possui peça extra para auxiliar no 
ajuste de altura da ripa
• fixação do perfil de acomodação dos 
paineis na base é lateral

aponte sua
câmera
para saber mais

SOLUÇÕES PARA
TELHADO
CERÂMICA

LANÇAMENTO
NOVA BASE

Base B21 
• base em plástico
• possui laudo técnico com resistência 
compatível com as bases em aço
• custo reduzido em comparação com 
as bases em aço

LANÇAMENTO



B02
Base em aço inox com fixação
lateral em perfil

• distância de fixação entre bases de até 2 m
• adequado para diversas medidas de telha 
trapezoidal (TP 35 e TP 40)
• instalação para qualquer tamanho de painel 
(36, 60, 72 e 144 células)
• utiliza borracha EPDM com cola 3M para 
vedação do telhado
• possibilita ventilação por baixo dos módulos, 
auxiliando no aumento do rendimento da 
produção de energia.

Montagem e Design
características

• fixação ao telhado através de parafu-
sos autobrocantes metálicos cônicos.
• fixação do perfil à base através de 
parafusos cabeça martelo em aço inox.

aponte sua
câmera
para saber mais

SOLUÇÕES PARA
TELHADO
TRAPEZOIDAL

TAMBÉM TEMOS A 
OPÇÃO DE MINITRILHO 

PARA ESSE TIPO DE 
TELHA

MELHOR
VENTILAÇÃO
DO MÓDULO



• distância de fixação entre bases de até 2 m
• adequado para diversas medidas de telha 
ondulada
• instalação para qualquer tamanho de painel 
(36, 60, 72 e 144 células)
• utiliza borracha EPDM no parafuso estru-
tural para vedação do telhado
• possibilita ventilação por baixo dos módulos, 
auxiliando no aumento do rendimento da 
produção de energia.

Montagem e Design
características

aponte sua
câmera
para saber mais

SOLUÇÕES PARA
TELHADO
ONDULADO

Kit Base B10
Parafuso estrutural com
fixação por baixo do perfil

B16
Solução com parafuso
telheiro e fixação na
lateral do perfil

Kit Base B09
Parafuso estrutural com
fixação na lateral do perfil

EM TERÇA
MADEIRA E
METÁLICA



S13
Perfil plano baixo

S06
Perfil plano elevado

• perfil fornecido com tamanhos a partir de 30 
cm até barras de 4,20 m
• recomendável para uso em telhado trape-
zoidal
• adequado para diversas medidas de telhado 
trapezoidal (TP35 e TP40)
• instalação para qualquer tamanho de painel 
(36, 60, 72 e 144 células)
• utiliza borracha EPDM com cola 3M para 
vedação no telhado
• fixação através de parafuso autobrocante 
metálico cônico.

Montagem e Design
características

aponte sua
câmera
para saber mais

SOLUÇÕES PARA
TELHADO
COM PERFIL
PLANO

LANÇAMENTO
NOVO PERFIL



• distância de fixação entre bases de até 2 m
• adequado para diversas medidas de telha 
kalhetão
• instalação para qualquer tamanho de painel 
(36, 60, 72 e 144 células)
• possibilita ventilação por baixo dos módulos, 
auxiliando no aumento do rendimento da 
produção de energia.

Montagem e Design
características

aponte sua
câmera
para saber mais

SOLUÇÕES PARA
TELHADO
KALHETÃO

B20
Base em aço inox para 
fixação de perfil lateral
com fixação à telha
através de rebite          

Kit Base B20
Base em aço inox e peça
adicional para fixação por
baixo do perfil. A fixação
da base à telha também
é através de rebite

LANÇAMENTO
NOVA SOLUÇÃO



• distância de fixação entre bases de até 1,5 m
• configuração do triângulo conforme 
necessidade do projeto
• instalação para qualquer tamanho de painel 
(36, 60, 72 e 144 células)

Montagem e Design
características

aponte sua
câmera
para saber mais

SOLUÇÕES

TRIÂNGULO
PARA

ALÉM DE SER 
FIXADO EM LAJE, 
OS TRIÂNGULOS 

PODEM SER 
FIXADOS EM 
TELHADOS 

ONDULADOS E 
TRAPEZOIDAL

SE ADAPTA
EM QUALQUER

FIXAÇÃO



• distância de fixação entre bases de até 3 m
• instalação para qualquer tamanho de painel 
(36, 60, 72 e 144 células)
• inclinação definida em projeto entre 10 e 30 
graus
• pilares e travessa em aço galvanizado à fogo
• perfil de suporte de módulos em alumínio
• fixação através de parabolt ou espera

Montagem e Design
características

aponte sua
câmera
para saber mais

ESTRUTURA
SOLO
BIPOSTE

ROBUSTEZ
&

CONFIABILIDADE

PILAR TRASEIRO 
FABRICADO COM 

ALTURA SOB 
MEDIDA 

CONFORME 
ÂNGULO DO 

PROJETO

ALTURA MÍNIMA DO PAINEL EM RELAÇÃO 
AO SOLO DE 50 CM



2

3

1

4

5

6

Travessa
Perfil de acomodação dos módulos
Contraventamento dos pilares
Pilar menor
Pilar maior
Sapata de concreto (opcional sem sapata para cravamento)

PERFIL DE ACOMODAÇÃO
E GRAMPOS DE FIXAÇÃO

EM ALUMÍNIO

ESTRUTURA
SOLO

aponte sua
câmera
para saber mais

DETALHES
EM

OBLONGO EM DIVERSOS PONTOS DA ESTRUTURA AUXILIAM NO AJUSTE DA MONTAGEM 
APÓS A FIXAÇÃO DOS PILARES

BIPOSTE

1
2

5

6

4

3

PILARES FIXADOS 
ATRAVÉS DE 

PARABOLT
OU ESPERA



• distância de fixação entre bases de até 3 m
• inclinação variável entre 10 e 30 graus
• instalaçao para qualquer tamanho de painel 
(36, 60, 72 e 144 células)
• pilares e travessa em aço galvanizado à fogo
• perfil de suporte de módulos em alumínio
• opção de pilar para instalação em sapata de 
concreto ou para cravamento

Montagem e Design
características

aponte sua
câmera
para saber mais

ESTRUTURA
SOLO
MONOPOSTE

NA OPÇÃO DE 
CRAVAMENTO, O 

COMPRIMENTO DO 
PILAR É DEFINIDO 
PELA ANÁLISE DE 

SOLO DO LOCAL DE 
INSTALAÇÃO

TAMBÉM FORNECEMOS O SUPORTE PARA 
FIXAR OS INVERSORES NA ESTRUTURA

A ESTRUTURA
MAIS VENDIDA
DA SONNEN



• possibilidade de ajuste fino nos três eixos
• todas as peças da estrutura são parafusadas 
em campo (não há solda local)
• Estrutura com altura reduzida (facilidade de 
instalação)
• pilares com altura variável
• estrutura adaptável para terrenos inclinados

Montagem e Design
características

aponte sua
câmera
para saber mais

ESTRUTURA
SOLO
MONOPOSTE ONDULADOS

COMPATÍVEL COM
TERRENOS

A ESTRUTURA 
MONOPOSTE SE 

ADAPTA EM 
TERRENOS COM 

INCLINAÇÕES 
ACENTUADAS. ISSO 

REDUZ A 
NECESSIDADE DE 
TERRAPLANAGEM



1 2

5

6

4
3

2

3

1

4

5

6

Travessa
Perfil de acomodação dos módulos
Contraventamento da travessa
Travamento
Pilar
Contraventamento do pilar

7

7 Sapata de concreto (opcional sem sapata para cravamento)

PERFIL DE ACOMODAÇÃO
E GRAMPOS DE FIXAÇÃO

EM ALUMÍNIO

ESTRUTURA
SOLO
MONOPOSTE

aponte sua
câmera
para saber mais

DETALHES
EM

OBLONGO EM DIVERSOS PONTOS DA ESTRUTURA AUXILIAM NO AJUSTE DA MONTAGEM 
APÓS A CONCRETAGEM DOS PILARES



• possibilidade de ajuste fino nos três eixos
• todas as peças da estrutura são parafusadas 
em campo (não há solda local)
• Estrutura com altura reduzida (facilidade de 
instalação)
• pilares com altura variável (opcional)
• estrutura adaptável para terrenos inclinados

Montagem e Design
características

aponte sua
câmera
para saber mais

CARPORT
GARAGEM
SOLAR

DESIGN
DIFERENCIADO

ESTRUTURA EM ALUMÍNIO COM
DESIGN DIFERENCIADO

ESTRUTURA LEVE = REDUÇÃO DO  
CUSTO DE INSTALAÇÃO

OPCIONAL:  POSSIBILIDADE DE
VEDAÇÃO ENTRE OS MÓDULOS

1

2
1

BASE EM AÇO GALVANIZADO
À FOGO

2
PILAR E DEMAIS PEÇAS 
DA ESTRUTURA EM ALUMÍNIO

ESTRUTURA
IDEAL PARA
 ELETROPOSTO



COM ATÉ 6 METROS DE LARGURA
VAGAS SIMPLES OU DUPLAS

10 OU 15 GRAUSINCLINAÇÃO

CARPORT
GARAGEM
SOLAR

aponte sua
câmera
para saber mais

DETALHES
EM

MODULARIDADE
PERMITE AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS



FIXAÇÃO AO TELHADO COM PARAFUSO
AUTOBROCANTE PARA MADEIRA

FIXAÇÃO COM PARAFUSO ALLEN POR PRESSÃO NA TELHA

DISTÂNCIA DE FIXAÇÃO ENTRE BASES DE ATÉ 2 METROS

NÃO NECESSITA DE PERFIL. (PODE FIXAR OS GRAMPOS
LATERAL E INTERMEDIÁRIOS DIRETAMENTE NA BASE)

TELHADO 

TELHADO 
SHINGLE

ZIPADO

SOLUÇÕES PARA
TELHADOS
ESPECIAIS

aponte sua
câmera
para saber mais

SOLUÇÕES
INTELIGENTES



QUER SABER

MAIS?
youtube.com/sonnenestruturas
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