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Energia Solar 
Fotovoltaica
A combinação perfeita para a Bomba de Calor Daikin Altherma

A utilização de Bombas de Calor para climatização 
e produção de águas quentes sanitárias é uma ten-
dência crescente do mercado.

75% da energia utilizada por esta tecnologia 
provem da energia do ar exterior, motivo pelo 
qual são tão eficientes e consideradas pela legisla-
ção em vigor como renováveis. 

Os restantes 25%  são consumidos à rede elétrica, 
motivo pelo qual a combinação de Bombas de ca-
lor com Sistemas Fotovoltaicos é uma solução per-
feita. Proporciona uma solução de conforto total na 
habitação, minimizando a energia tradicional con-
sumida e seus custos associados.

Permite ainda aproveitar toda a produção elétrica, 
evitando a produção de excedentes que iriam de 
outra forma ser desperdiçados e devolvidos à rede.

Vantagens da energia Solar Fotovoltaica

 › Energia limpa, renovável e gratuita

 › Combinação perfeita com Bomba de Calor, utiliza os excedentes de 
produção elétrica para aumentar conforto da habitação

 › Redução da fatura de eletricidade

 › Redução da dependência da rede e  da volatilidade futuro dos 
preços da eletricidade

Dados Técnicos
Dimensões (Comp. x Larg. x Prof.) 1650 x 991 x 35 mm

Peso 16,2 kg

Cor
Estrutura do painel de cor preta, 

combinando com os módulos 
monocristalinos

Dados 
Eléctricos

Nº células por módulo 60

Tipo de célula Monocristalino

Potência nominal 310 Wp

Eficiência do módulo 19%

Painéis
Fotovoltaicos

97%

anos

Garantia de potência
97% no primeiro ano, 0,7% em cada ano, 

até ao ano 25
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Sistemas Fotovoltaicos com microinversores
 › Garantia 

 › Painéis: 10 anos produto; 25 anos produção  
(80%) - alta fiabilidade e vida útil

 › Inversores: 25 anos se instalação registada  
no portal/ 2 anos se não registado

 › Fácil de Instalar – sistema plug & Play, e 
possibilidade de expansão no futuro

 › Segurança –Trabalha com tensões muito baixas em 
corrente contínua

 › Rendimento – Os painéis produzem a potência 
máxima disponível, cada um de forma independente

 › Monitorização – Acompanhamento fácil e preciso 
da produção de cada painel. 

Sistemas Fotovoltaicos com inversor centralizado multi-string
 › Rendimento – Monitoriza a produção de 
cada fila de painéis 

 › Smart Grid – Disponibiliza funções 
avançadas para otimizar a produção, 
comunicando com rede inteligentes

 › Integração – Disponibiliza comunicação 
por ModBus e WLAN. 

 › Monitorização – Inclui medidor de 
consumo

Kits Fotovoltaicos para Cobertura Plana 
(Necessário sempre incluir o kit ES-EKSKA)
ES-EKSKP4MIP 4 painéis + 4 microinversores + Suportes (1,24 kWp)

ES-EKSKP6MIP 6 painéis + 6 microinversores + Suportes (1,86 kWp)

ES-EKSKP10MIP 10 painéis + 10 microinversores + Suportes (3,1 kWp)

Kits Fotovoltaicos para Cobertura Inclinada (telha) 
(Necessário sempre incluir o kit ES-EKSKA)
ES-EKSKP4MIT 4 painéis + 4 microinversores + Suportes (1,24 kWp)

ES-EKSKP6MIT 6 painéis + 6 microinversores + Suportes (1,86 kWp)

ES-EKSKP10MIT 10 painéis + 10 microinversores + Suportes (3,1 kWp)

Kit para Instalações com Microinversores  
(Obrigatório incluir um kit ES-EKSKA por cada instalação)
ES-EKSKA Proteções CA e gateway comunicação

Notas:
(1) É possível combinar vários kits de microinversores apenas com um kit de proteções, até um máximo de 14 painéis.
(2) Kits para instalações monofásicas. Para instalações trifásicas, consultar a Daikin.

Kits Fotovoltaicos para Cobertura Plana, com inversor multi-string
ES-EKSKP10IP 10 painéis + inversor multi-string + Suportes (3,1 kWp)

Kits Fotovoltaicos para Cobertura Inclinada (telha), com inversor multi-string
ES-EKSKP10IT 10 painéis + inversor multi-string + Suportes (3,1 kWp

Notas:
(1) Kits para instalações monofásicas. Para instalações trifásicas, consultar a Daikin.
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A Daikin Europe N.V. participa no Programa de Certificação 
Eurovent para Unidades ventilo-convetoras e sistemas de 
Fluxo variável de fluido frigorigéneo. Verifique a validade do 
certificado: www.eurovent-certification.com
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A presente publicação pretende ser apenas informativa e não constitui uma oferta contratual com a Daikin Europe 
N.V.. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH compilou 
o conteúdo desta publicação de acordo com o melhor dos seus conhecimentos. Não é dada qualquer garantia 
expressa ou implícita no que toca à totalidade, precisão, fiabilidade ou adequação para um determinado fim do 
seu conteúdo e dos produtos e serviços que apresenta. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH rejeita explicitamente quaisquer danos diretos 
ou indiretos, no seu sentido mais amplo, resultantes ou relacionados com a utilização e/ou interpretação desta 
publicação. Todo o conteúdo está ao abrigo de copyright pela Daikin Europe N.V.

Siga-nos na redes sociais! 
www.daikin.pt

Os produtos Daikin são distribuídos por

www.daikin.pt

https://www.facebook.com/DaikinPortugal
https://www.linkedin.com/company/daikin-portugal/
https://www.youtube.com/user/DaikinPortugal
https://www.instagram.com/daikinportugal/
http://www.daikin.pt

