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CONDIÇÕES DE VENDA 30

Somos uma EMPRESA ITALIANA que desenvolve, 
projeta, fabrica e vende tecnologias solares excepcio-
nais para que todos, mesmo em áreas do mundo sem 
acesso à rede elétrica, pode desfrutar de uma energia 
confiável, limpa e economicamente acessível. .

Offgridsun nasceu oficialmente em 2016, mas nossa 
história começou em 2008 dentro da Futurasun, uma 
empresa que produz módulos fotovoltaicos. Hoje, Of-
fgridsun e Futurasun são parceiros na eletrificação de 
áreas rurais do mundo.

em mais de 50 países
Mais de  300 clientes

+ 20 anos de experiência profissional 
na concepção e instalação de sistemas 
fora da rede

+ 15 anos de experiência empresarial 
na produção industrial de componentes 
fotovoltaicos

+ 30 anos de experiência direta 
em cooperação internacional para o 
desenvolvimento

Uma equipa apaixonada  
pelo sol:
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Mission
Garantir o acesso de todos a 
energia confiável, sustentável, 
moderna e acessível.

Objectivo 7 da Agenda das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento 
Sustentável até 2030

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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SOLUÇÕES SOLARES 
KIT FOTOVOLTAICO INDEPENDENTE COMPLETO

Pesquisamos e desenvolvemos aplicações 
altamente inovadoras de energia solar. 
Nosso catálogo suporta produtos 
comprovados de eletrificação em massa 
com soluções sob medida, de acordo com 
as necessidades específicas de nossos 
clientes e usuários.

KIT SOLAR PORTÁTIL 
KIT SOLAR PRÉ-CONFIGURADO
KIT DE BOMBAGEM SOLAR
KIT DE CÂMERA DE VIGILÂNCIA
LÂMPADAS DE RUA 
MINIGRID

5

NOSSOS SERVIÇOS 
SEU EXCELENTE PARCEIRO

Offgridsun não é apenas projetar e fornecer dispositivos de alta 
qualidade. Em paralelo com a oferta de produtos e kits padrão e sob 
medida temos o prazer de oferecer serviços individualizados de

• Consultoria para o dimensionamento do seu sistema fotovoltaico. 
• Assistência pré e pós-venda.
• Instalação e assistência também no local por especialistas 

técnicos com longa experiência em sistemas fora da rede.
• Suporte para participação em chamadas internacionais
• Consultoria em remodelação de sistemas autônomos antigos. 
• Apoio às ONG na selecção de soluções técnicas para instalações 

em países em desenvolvimento.
• Treinamento de campo de eletricistas locais e instaladores 

para tecnologias fotovoltaicas solares, também em países em 
desenvolvimento. 

• Treinamento de campo sobre boas práticas de manutenção para 
custódios e manutenção de plantas realizadas.

Bomba solar de comunidade 
Tareshi, Eritrea
(2014)

Graças a uma planta de 1800 Wp, em 
Tareshi 1500 as pessoas podem beber 
água potável. A energia produzida 
alimenta uma bomba que transfere 
a água da profundidade de um poço 
para uma cisterna e, em seguida, para 
as torneiras da aldeia eritreia.

4

SAIBA MAIS SOBRE ISSO E 
OUTROS PROJETOS NO BLOG

DO NOSSO SITE

www.offgridsun.com
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Áreas de radiação solar
AMÉRICA LATINA E CARIBE ÁFRICA E EUROPA

≈ 6 kWh/m2
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Nova bateria maior 
+33% de energia

Agora com porta USB dupla

Illumina  facilmente 
até 3 quartos  
de 9 m2 cada

Recarregue telefones 
celulares, tablets, to-
chas portáteis, rádio
e outros dispositivos 
USB

ENERGY STATION PLUS e PREMIUM

A versão PREMIUM 
inclui uma lanterna 
solar e rádio
 

Graças aos ícones intuitivos
para conectar

Os indicadores de LED 
informam sobre o status da 

cobrança

a ser monitorado
No final da vida útil, a bateria 

pode ser substituída por 
ferramentas comuns

para substituir
O producto foi desenhado e 
projetado na Itália e passou 

todos os testes de robustez e 
durabilidade

todos os dias

SIMPLES E SEGURO

ENERGY STATION PLUSENERGY STATION PREMIUM 
+ PAYGO SYSTEM

ENERGY STATION PREMIUM

KIT SOLAR PORTÁTIL 

Descrição Código Preço

ENERGY STATION PREMIUM + PAYGO SYSTEM - 10 W

• 1 módulo fotovoltaico policristalino de 10 W
• caixa com controlador de carga integrado com bateria de lítio-ferro-fosfato (Life-

po4) de 6000 mAh a 6,4 V, resistente ao calor e com longa vida útil (4000 ciclos de 
carga/descarga), com teclado e sofwtare PAYGO integrado.

• 2 Lâmpadas LED de 2 W, 1 Lâmpada LED de 1 W (fluxo luminoso total: 500 lumens), 
com cabos de diferentes comprimentos (3-6-8 m) e interruptor integrado

• 2 portas USB para carregar telemóveis
• 1 kit adaptador para diferentes tipos de telemóveis
• 1 lanterna LED 0,5 W com luz de leitura 0,2 W. Fluxo luminoso 40 lumens
• Painel solar de 0,2 W/5 V com bateria de 3,2 V/250 mAh LiFePo4
• 1 rádio portátil AM/ FM/ SW e leitor de MP3 recarregável via alto-falante de 

áudio USB 3W. Li-ion bateria de 1200mah/ 3.7V

ESPREMIUMPG 180 €

ENERGY STATION PREMIUM - 10 W

• 1 módulo fotovoltaico policristalino de 10 W
• caixa com controlador de carga integrado com bateria de lítio-ferro-fosfato (Life-

po4) de 6000 mAh a 6,4 V, resistente ao calor e com longa vida útil (4000 ciclos de 
carga/descarga)

• 2 Lâmpadas LED de 2 W, 1 Lâmpada LED de 1 W (fluxo luminoso total: 500 lumens), 
com cabos de diferentes comprimentos (3-6-8 m) e interruptor integrado

• 2 portas USB para carregar telemóveis
• 1 kit adaptador para diferentes tipos de telemóveis
• 1 lanterna LED 0,5 W com luz de leitura 0,2 W. Fluxo luminoso 40 lumens
• Painel solar de 0,2 W/5 V com bateria de 3,2 V/250 mAh LiFePo4
• 1 rádio portátil AM/ FM/ SW e leitor de MP3 recarregável via alto-falante de 

áudio USB 3W. Li-ion bateria de 1200mah/ 3.7V

ESPREMIUM 135 €

ENERGY STATION PLUS - 8 W

• 1 módulo fotovoltaico policristalino de 8 W
• caixa com controlador de carga integrado com bateria de lítio-ferro-fosfato 

(Lifepo4) de 6000 mAh a 6,4 V, resistente ao calor e com longa vida útil (4000 
ciclos de carga/descarga)

• 3 Lâmpadas LED  de 1 W (fluxo luminoso total: 320 lumens), com cabos de 
diferentes comprimentos (3-6-8 m) e interruptor integrado

• 2 portas USB para carregar telemóveis
• 1 kit adaptador para diferentes tipos de telemóveis

ESPLUS 90 €

SOLUÇÕES SOLARES 

 2x

Em conformidade com os objetivos 
de desempenho recomendados pela 
LIGHTING GLOBAL

A ENERGY STATION PLUS  recebeu a 
certificação "Solução Eficiente" do  
SOLAR IMPULSE

Energy Station é a solução ideal  
para o acesso à energia em áreas não servidas pela rede elétrica
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PAYGO SYSTEM

Mais do que apenas uma tocha solar.
Mobile Solar é um micro-sistema solar prático e versátil:

• Para áreas sem acesso a electricidade: uma lanterna 
doméstica totalmente segura

• Exterior: uma lanterna recarregável gratuito durante anos
• Para todas as habitações: uma lâmpada de emergência, a 

manter à mão para os apagões
• Para todos: recarga gratuita para telemóveis.
• Graças ao fluxo luminoso ajustável em 3 níveis de 

intensidade, o Mobile Solar pode satisfazer qualquer requisito 
de iluminação (e a vida útil da bateria correspondente).

Rádio FM e luz de leitura são incorporados.

O sistema Pay-as-you-go (PAYGO)  nada mais é que 
um sistema de  “crédito recarregável” que permite 
pagar uma fração do preço de compra, tornando o 
produto utilizável por um determinado período de 
tempo.

Normalmente o produto é vendido ao cliente final 
por um valor modesto, igual a 20% do valor real do 
objeto, e então é pago pela compra de "recargas" 
periódicas. Cada recarga está associada a um código 
numérico que o cliente digita graças ao teclado no 
produto: desta forma, o produto irá desbloquear 

por um período de tempo definido, por exemplo, 
uma semana ou um mês, fornecendo energia para 
a iluminação e carregamento do telefone e outros 
pequenos dispositivos.

O revendedor, por sua vez, pode verificar o status 
dos pagamentos feitos para cada dispositivo em 
seu portal e, em seguida, monitorar o fluxo de 
caixa. Em seguida, dentro de normalmente cerca de 
2 anos, o produto é totalmente pago e permanece 
"desbloqueado" para sempre para o benefício do 
cliente final.

Descrição Código Preço

• 1 módulo fotovoltaico policristalino de 3 W
• 1 controlador de carga integrado com bateria recarregável de lítio-ferro-fos-

fato (Lifepo4) de 1500 mAh a 3,2 V, resistente ao calor e com longa vida útil 
(4000 ciclos de carga/descarga)

• 1 Luz LED 1 W
• luz LED de leitura de 1 0,2 W
• 1 porta USB para carregar telemóveis
• 1 kit adaptador para diferentes tipos de telefones celulares e smartphones
• 1 rádio FM integrado

MOBILE 45€

Descrição Código Preço

• 1 módulo fotovoltaico 50 W policristalino com cabo de 5 metros
• Caixa com controlador de carga e bateria de lítio 26 Ah - 12 V
• 3 X 3 W luzes a LED com cabo de 3 metros
• saídas de 12 V
• Porta USB para carregar telemóveis
• 1 kit adaptador para diferentes tipos de telefones celulares e smartphones

POWERBOX50 335 €

• 1 módulo fotovoltaico 30 W policristalino com cabo de 5 metros
• Caixa com controlador de carga e bateria de lítio 13 Ah - 12 V
• 3 X 3 W luzes a LED com cabo de 3 metros
• saídas de 12 V
• Porta USB para carregar telemóveis
• 1 kit adaptador para diferentes tipos de telefones celulares e smartphones

POWERBOX30 270 €

MOBILE SOLAR & POWER BOX

O poderoso kit fotovoltaico com gerador solar, módulo de 50 
ou 30 W, soquetes de 12 V, 3 luzes LED, soquetes e cabo USB 
para carregar telefones celulares. A solução ideal para casa, 
camping e pequenas empresas onde não há eletricidade.

SOLUÇÕES SOLARES

POWER BOX

MOBILE SOLAR

Em conformidade com os objetivos de desempenho  
recomendados pela LIGHTING GLOBAL
LIGHTING GLOBAL, um programa conjunto de IFC e Banco Mundial, visa envolver empresas de 
energia solar para construir mercados auto-sustentáveis que fornecem iluminação segura, 
moderna e acessível para as comunidades sem acesso à rede elétrica.

KIT SOLAR PORTÁTIL 

SOLUÇÕES SOLARES 
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SOLAR HOME KIT 1980 W – 230 V
Kit fotovoltaico di grandi dimensioni 
per carichi in corrente alternata 

SOLAR HOME KIT

Descrição Código Preço
• 1 módulo fotovoltaico policristalino de 12 V FU100P - 100 W
• 1 controlador de carga VS2024AU com display e portas USB
• 1 bateria de chumbo-ácido de 100 Ah - 12 V fotovoltaico
• 3 luzes led 5 W - 12/24 V (400 lumens)

SHOME100 600  €

• 1 módulo fotovoltaico policristalino , 12 V FU100P - 100 W
• 1 controlador de carga VS2024AU com display e portas USB
• 1 inversor de entrada de 12 V, saída de 500 W - 230 V
• 1 bateria de chumbo-ácido para sistema fotovoltaico de 100 Ah - 12 V 
• 3 luzes led 5 W - 12/24 V (400 lumens)

SHOME100AC 850 €

SOLAR HOME KIT 100 W – 12 V 
Kit fotovoltaico pequeno
para cargas DC

3x

Sistemas pré-configurados por OffgridSun, adequados para a eletrificação de pequenas casas, cabanas ou 
pequenas empresas, em locais não servidos pela rede elétrica.

SOLAR HOME 100 é um kit em baixa tensão, sem inversor, adequado para ambientes de iluminação e
carregamento de celular.

SOLAR HOME 330, 660 e 1980 permitem-lhe produzir 230 V de eletricidade e ser capaz de usar os aparelhos 
clássicos em uma casa. Da TV à rádio, para poder alimentar também um frigorífico. Pronto para outras fontes 
de energia além da solar: geradores ou uma futura conexão com a rede tradicional podem ser gerenciados e 
explorados ao mesmo tempo que a energia livre do sol.

Descrição Código Preço

• 2 módulos policristalinos de 12 V, FU165P - 165 W
• 1 carregador inversor Sp1000initial-P, entrada de 12 V, saída de 1000 W - 230 V
• 1 bateria de chumbo-ácido para fotovoltaico de140 Ah – 12 V

SHOME330 1.626 €

SOLAR HOME KIT 330 W – 230 V 
Pequeno kit fotovoltaico para cargas  
de corrente alternada

Descrição Código Preço

• 2 módulos monocristalinos FU330M NEXT - 330 W
• 1 inversor-carregador Sp3000initial-M, entrada 24 V, saída 3000 W - 230 V
• 2 baterias de chumbo-ácido, para 140 Ah - 12 V fotovoltaico

SHOME660 2.700 €

SOLAR HOME KIT 660 W – 230 V
Pequeno kit fotovoltaico para cargas  
de corrente alternada

Descrição Código Preço

• 6 módulos fotovoltaicos FU330M NEXT - 330 W
• 1 carregador inversor SP5000 Handy Plus, entrada 48 V, saída 5000 W - 230 V
• 4 baterias de chumbo-ácido, para 140 Ah - 12 V fotovoltaico

SHOME1980 5.770 €

2x

2x 2x

6x

Grupo de irradiação GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6
Radiação [kWh / m2, dia] 6 5 4 3 2 1
Produção de energia
diaria [kwh] 1,98 1,65 1,32 0,99 0,66 0,33

Dias de autonomia* 1,2 1,9 1,8 2,4 3,5 7,4

Grupo de irradiação GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6
Radiação [kWh / m2, dia] 6 5 4 3 2 1
Produção de energia
diaria [kwh] 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

Dias de autonomia* 2,8 3,5 4,3 5,6 8,7 17,5

Grupo de irradiação GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6
Radiação [kWh / m2, dia] 6 5 4 3 2 1
Produção de energia
diaria [kwh] 3,9 3,3 2,6 1,9 1,3 0,6

Dias de autonomia* 1,7 2,2 2,8 3,5 5,6 11

Grupo de irradiação GR1 GR2 GR3 GR4 GR5 GR6
Radiação [kWh / m2, dia] 6 5 4 3 2 1
Produção de energia
diaria [kwh] 11,8 9,9 7,9 5,9 3,9 1,9

Dias de autonomia* 1,2 1,3 1,7 2,2 3,4 7

*Os dias de autonomia são calculados de acordo com um consumo diário, igual a metade da produção diária de energia 

4x

KIT SOLAR PRÉ-CONFIGURADO

SOLUÇÕES SOLARES 
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BOMBAGEM SOLAR

CONTROLE 
REMOTO

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

INVERSOR

BOMBA 
SOLAR

CISTERNA

Os sistemas de bombeamento solar da Offgridsun são a solução 
ideal para garantir acesso estável e seguro à água em áreas sem 
acesso à eletricidade, para uma ampla gama de usos:

• abastecimento de água potável para pontos de água 
comunitários da aldeia

• abastecimento de água potável para escolas e 
estabelecimentos de saúde

• irrigação de parcelas privadas, jardins comunitários, quintas 
comerciais

• abeberamento do gado.

Sem dúvida, o bombeamento solar é a melhor alternativa não 
só sustentável, mas também econômica em comparação com os 
geradores a diesel ou gasolina. 

Os kits são projetados para tamanhos de energia 
capazes de satisfazer uma ampla gama de valores 
médios de profundidade e fluxo diário de água.

A pedido, também podemos fornecer soluções 
personalizadas.

Para monitorar simultaneamente os vários 
parâmetros operacionais, as estatísticas do 
consumo de energia e o histórico de alarme, o 
kit 4 é controlado remotamente através de um 
smartphone conectado via Bluetooth.

KIT E SOLUÇÕES PERSONALIZADAS PERMANECE CONECTADO

KIT DI POMPAGGIO SOLARE

Escola
1000 ALUNOS

Hospital pequeno
Rural

200 PACIENTES

Vila
1500 PESSOAS

20 - 100 m0 - 25 m 70 - 130 m

15 - 7,5 m322 - 10 m3 30 - 12 m3

10 x 330 W4 x 330 W2 x 165 W

Faixa de profundidade

Quantidade de água m3/dia

Módulos fotovoltaicos

Descrição Código Preço

SUPERFÍCIE DE BOMBEAMENTO SOLAR  – CABEÇOTE: 0-25 M; VAZÃO: 22-10 M³/DIA 

• Bomba centrífuga com motor magnético permanente
• Condutor IP65 com MPPT
• 2 x FU165P, módulos fotovoltaicos policristalinos de 165 W

SPSURFACE 1.200 €

KIT DE BOMBEAMENTO SOLAR 3 – Cabeçote: 20-100 m; Vazão: 15,0-7,5 m³/dia

• Bomba de aço inoxidável com rotor helicoidal
• Quadro de controlo electrónico
• Kit de conexão IP68
• Comutador de nível flutuante
• 4 x FU330M NEXT, 330 W monocristalinos módulos fotovoltaicos
• Estrutura de suporte em alumínio

SPK03 6.300 €

KIT DE BOMBEAMENTO SOLAR 4 - Cabeçote: 70-130 m; Vazão: 30,0-12,0 m³/dia

• Bomba centrífuga de aço inoxidável
• Quadro de comando electrónico com comunicação Bluetooth para controlo remo-

to
• Kit de conexão IP68
• Filtro antispike
• Comutador de nível flutuante
• 10 x FU330M NEXT, módulos fotovoltaicos monocristalinos 330 W
• Estrutura de suporte em alumínio

SPK04 8.200 €

TAMBÉM PARA
IRRIGAÇÃO

SOLUÇÕES SOLARES

BEST
SELLER

WINNER 2019 

Vila
1000 PESSOAS

SPK03SPSURFACE SPK04

Pequeno
Uso agrícola

VENCEDOR  
DO PRODUTO 2019
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CONTROLWAVE

Descrição Código Preço

CONTROLWAVE KIT 1 CÂMERA

• 2 Módulos fotovoltaicos policristalinos de 100W FU100P
• Controlador de carga VS2024AU
• 1 bateria BATT 120 Ah - 12 V
• Câmera FHD 1080P equipada com antena 5dbi, 36 luzes LED infravermelho 

escurecidas, áudio bidirecional, detectores de movimento e SD incluídos
• Pré-cablado electricamente e estrutura de suporte de metal completa (pólo 

não incluído)

CWKIT1 1.880 €

CONTROLWAVE KIT 2 CÂMERAS

• 2 Módulos fotovoltaicos policristalinos de 165W Modelo FU165P
• Controlador de carga VS2024AU
• 2 pilhas BATT 120 Ah - 12 V
• 2 câmeras FHD 1080P equipadas com antena 5dbi, 36 luzes LED  infravermelho, 

áudio bidirecional, detectores de movimento e 2 SD incluídos
• Pré-cablado electricamente e estrutura de suporte de metal completa (pólo 

não incluído)

CWKIT2 2.680 €

KIT DE CÂMERA PARA VIGILÂNCIA

CONTROLWAVE KIT
1 CÂMERA

SOLUÇÕES SOLARES

FULL HD,
 DETECTORES DE 

MOVIMENTO

VISÃO
NOITE GRAÇAS ÀS 

LUZES LED
  INFRAVERMELHO

A solução ideal para vigilância por vídeo.
Com Controlwave evitar roubo, vandalismo e eliminação de 
resíduos mesmo em zonas isoladas e sem ligação à rede eléctrica.

• Componentes de alta qualidade de 
construção, durabilidade e eficiência 
energética

• Tecnologicamente avançado. Possibilidade 
de interrogar o sistema a qualquer momento 
através de PC ou smartphone.

•  7 dias de autonomia em caso de mau tempo
• 64 Gb Cartão Micro SD incluído para 30 

dias de memória de gravação (substituição 
automática)

• Câmara com áudio bidireccional em tempo 
real

• Kit pré-montado de plug and play

Módulos fotovoltaicos 2 x 100 Wp
Câmeras 1

Controlador de carga VS2024AU
Baterias 1 x BATT 120 Ah - 12 V

Caixa de proteção 
Sistema pré-composto Incluído

Kit de cabo Incluído
Par de longarinas Incluído

Roteador Wi-Fi Incluído
Cartão XD SD. 1 x 64 Gb

Módulos fotovoltaicos 2 x 165 Wp
Câmeras 2

Controlador de carga VS2024AU
Baterias 2 x BATT 120 Ah - 12 V

Caixa de proteção 
Sistema pré-composto Incluído

Kit de cabo Incluído
Par de longarinas Incluído

Roteador Wi-Fi Incluído
Cartões XD SD. 2 x 64 Gb

CONTROLWAVE KIT
2 CÂMERAS



2021

1918

LIGHTWAVE 20 / 30 / 40 W

FEITO
  NA ITÁLIA

REGULADOR DE 
CARGA E ILUMINAÇÃO 

AVANÇADA

DURAÇÃO
LÂMPADA

50.000 HORAS

Iluminar praças, ruas e cruzamentos em 
todos os casos de indisponibilidade ou custo 
excessivo de eletricidade.

Lightwave também pode atuar como um 
sistema de iluminação emergente em caso de 
falha ou blackout.

• Componentes de alta qualidade de 
construção, durabilidade e eficiência 
energética.

• Tecnologicamente avançado. A vida de 
iluminação é ajustada automaticamente, 
dependendo da duração real da noite, do 
nível de carga da bateria, com uma extensão 
considerável da vida útil da bateria.

• Novo design com uma estrutura pólo-a-
cabeça otimizada para reduzir os custos de 
transporte.

• Lâmpada, gestão electrónica e estrutura são 
inteiramente concebidos e fabricados na 
Itália.

Descrição Código Preço

LIGHTWAVE 20 W - 12 V

• 1 módulo fotovoltaico policristalino de 165W modelo FU165P
• Controlador inteligente Aton com função de crepúsculo integrada
• 1 bateria AGM para sistemas fotovoltaicos de 100 Ah - 12 V
• Lâmpada LED 20 W - 12 V (3200 lumens) com 5 anos de garantia
• Pré-cablado eletricamente e completo com reforço de estrada e estrutura 

metálica de suporte (pólo não incluído)

LWAVE20 1.690 €

LIGHTWAVE 30 W - 12 V - SMART

• 1 módulo fotovoltaico monocristalino de 330W modelo FU330M 
• •Controlador inteligente Aton com função de crepúsculo integrada
• 1 bateria AGM para sistemas fotovoltaicos de 100 Ah - 12 V
• Lâmpada Led 30 W - 12 V (4800 lumens) com 5 anos de garantia
• Pré-cablado eletricamente e completo com reforço de estrada e estrutura 

metálica de suporte (pólo não incluído)

LWAVE30S 1.790 €

LIGHTWAVE 30 W - 24 V

• 2 módulos fotovoltaicos policristalinos de 100 W modelo FU100P
• Controlador inteligente Aton com função de crepúsculo integrada
• 2 pilhas AGM para sistemas fotovoltaicos de 80 Ah - 12 V
• Lâmpada Led 30 W - 24 V (4800 lumens) com 5 anos de garantia
• Pré-cablado eletricamente e completo com reforço de estrada e estrutura 

metálica de suporte (pólo não incluído)

LWAVE30 1.890 €

LIGHTWAVE 40 W - 24 V

• 2 módulos fotovoltaicos policristalinos de 100 W modelo FU100P
• Controlador inteligente Aton com função de crepúsculo integrada
• 2 pilhas AGM para sistemas fotovoltaicos de 120 Ah - 12 V
• Lâmpada LED 40 W - 24 V (6400 lumens) com 5 anos de garantia
• Pré-cabado eletricamente e completo com reforço de estrada e estrutura metálica 

de suporte (pólo não incluído)

LWAVE40 2.200 €

LAMPIONI STRADALI FOTOVOLTAICI A LED

LIGHTWAVE 20 W LIGHTWAVE 30 W

Poder da lâmpada. 20 W

Voltagem 12 V

Intensidade da luz 3200 lm

Número de LEDs. 12

Peso total 75 kg

Baterias 1 x 12 V; 100 Ah

Módulo fotovoltaico 165 Wp

Poder da lâmpada. 30 W

Voltagem 24 V

Intensidade da luz 4800 lm

Número de LEDs. 12

Peso total 135 kg

Baterias 2 x 12 V; 80 Ah

Módulo fotovoltaico 2 x 100 Wp

Poder da lâmpada. 40 W

Voltagem 24 V

Intensidade da luz 6400 lm

Número de LEDs. 12

Peso total 150 kg

Baterias 2 x 12 V; 120 Ah

Módulo fotovoltaico 2 x 100 Wp

LIGHTWAVE 40 W

SOLUÇÕES SOLARES
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MINI-GRID
COMPONENTES 

PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS FLEXÍVEIS 
CONTROLADORES DE CARGA
INVERSOR- CONTROLADORES DE CARGA
SUPER CONDENSADORES
BATERIAS SOLARES 
LÂMPADAS LED

Testamos e selecionamos os melhores  
componentes OFF-GRID do mercado para  
oferecer um catálogo de produtos confiáveis  
ao longo do tempo.

As mini-redes são pequenas redes de energia ali-
mentadas por uma fonte e independentes de qual-
quer outra rede elétrica. Seu tamanho varia de 10 
kW a 10 MW, para que eles possam alimentar uma 
aldeia de algumas casas até uma cidade de alguns 
milhares de habitantes.

Eles são a solução ideal para o acesso à energia em 
lugares muito distantes da rede elétrica nacional e 
onde a densidade populacional é alta o suficiente 
para se beneficiar de uma solução coletiva. Úteis 
para iluminação e aplicações domésticas, podem 
atender às necessidades comerciais e industriais, 
como o fornecimento de câmaras frigoríficas ou su-

permercados. Segundo o Banco Mundial, as mini-re-
des podem fornecer electricidade a 500 milhões de 
pessoas até 2030.

Se você precisa de habilidades técnicas para desen-
volver seu projeto de minigrads, não hesite em con-
tactar nossa equipe!
Offgridsun pode apoiar a engenharia de projetos, 
além de fornecer componentes técnicos, painéis 
solares, unidades de armazenamento, juntamente 
com medidores inteligentes. Assim, você pode mo-
nitorar perfeitamente a produção e o consumo de 
eletricidade para uma melhor estabilidade da rede.

Modulos Carga máxima do inversor Baterias de Lítio Contadoresao consumo Incluindo Preço

55 kWp 60 kW AC 90 kWh 150 utilizadores • Cabeado
• Estruturas de 

suporte 
• Sistemas de  

controle

Cerca 
370.000 €

EXEMPLO DE MINI-GRID

Para mais informações e dimensionamento específico, entre em contato conosco!
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MÓDULOS FOTOVOLTAICOS CLÁSSICOS

Os nossos módulos de silício policristalino e monocristalino de alta 
qualidade foram desenvolvidos em conjunto com a Futurasun e são 
ideais para carregar baterias em todas as aplicações fotovoltaicas 
independentes: campista, navegação, cabines de registro e outras 
utilidades isoladas, sistemas de controle, sinalização...
 
Além desses modelos emblemáticos, a Offgridsun é capaz de oferecer 
módulos fotovoltaicos personalizados, a pedido específico do 
cliente. Contacte-nos para mais informações.

Descrição Células Tamanho Peso Código Preço

MÓDULOS FV POLICRISTALINO 50 W 36 680 x 660 x 35 mm 4,5 kg FU50P 75 €

MÓDULO FV POLICRISTALLINO 100 W 36 1200 x 540 x 30 mm 6,8 kg FU100P 90 €

MÓDULO FV MONOCRISTALINO 100 W 36 1200 x 540 x 30 mm 6,8 kg FU100M 120 €

MÓDULO FV POLICRISTALLINO 165 W 36 1480 x 670 x 30 mm 10,5 kg FU165P 136 €

MÓDULO FV MONOCRISTALINO 330 W 60 1665 x 1002 x 35 mm 17,7 kg FU330M NEXT 231 €

MÓDULO FV MONOCRISTALINO 375 W 120 1775 x 1030 x 35 mm 20,3 kg FU375M SILK PRO 283 €

12 ANOS

GARANTIA  
DO PRODUTO

25 ANOS
ADEQUADO PARA 

SISTEMAS 
AUTÓNOMOS

2021

CERTIFICADO COM 
OS MAIS ELEVADOS 

PADRÕES

Descrição Células Tamanho Peso Código Preço

MÓDULO FV SEMIFLEXÍVEL COM CÉLULAS 
MULTIWIRE 100 W

32 940 x 610 x 3 mm 2,1 kg OGS100FLEX-MBB 395 €

MÓDULO FV SEMIFLEXÍVEL COM CÉLULAS 
BACKCONTACT 110 W

32 1070 x 540 x 3 mm 2,18 kg OGS110FLEX-IBC 440 €

ADATTI PER 
APPLICAZIONI SU 

VEICOLI ED 
IMBARCAZIONI

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS SEMIFLEXÍVEIS

ORDEM 
MÍNIMA:
10 PCS

ORDEM 
MÍNIMA:
10 PCS

NEW

NEW

GARANTIA  
DE DESEMPENHO

Módulos fotovoltaicos adequados para aplicações 
em barcos, campistas e outros casos em que é 
necessário um baixo peso.

Superfície EFTE, leve e durável

Caixa de junção frontal com cabos de 0,9 m e 
conectores tipo MC4
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CONTROLADORES DE CARGA

EPEVER VS1024AU/VS2024AU - 10/20 A
Controladores de carga PWM para sistemas autónomos de 12 ou 24 V de 10 A ou 20 A 

• Função nocturna activada por visualização
• Saída dupla USB 2.4A
• Estatísticas de utilização

Descrição Código Preço

EPEVER VS1024AU 

• Para plantas 10 A

Max n. 1 módulo de 100 W ou 165 W a 12 V ou 2 módulos de 100 W a 24 V ou n. 2 
módulos de 165 W a 24 V

EPS VS1024AU 60€

EPEVER VS2024AU 

• Para plantas 20 A

Max n. 3 módulos de 100 W em paralelo a 12 V ou 6 módulos de 100 W a 24 V ou n. 2 
módulos de 165 W a 12 V ou 4 módulos de 165 W a 24 V

EPS VS2024AU 70€

EPEVER MPPT 12/24 V - 40 A
Controlador de carga MPPT para sistemas autónomos com 12 ou 24 V 40 A, 
 ideal para sistemas com módulos fotovoltaicos com 60 células

OFFGRIDSUN ATON 12/24 V - 15 A
Um controlador de carga PWM desde 15A para sistemas autônomos até 12
ou 24 V de 15 A, ideal para aplicações de iluminação automática

Descrição Código Preço

• Display integrado 
Máx módulos 500 W a 12 V o 1000 W a 24 V

EPS TRACER4210A 290 €

Descrição Código Preço
• Função crepúsculo automático (regulador decide quanto tempo para ligar a 

saída)
• Temporizadores fixos ajustáveis pelo utilizador
• Temporizadores personalizados configuráveis de fábrica

Max n. 2 módulos 100 Wp em paralelo com 12 V ou 4 módulos 100 W a 24 V, ou um 
módulo 165 W a 12 V ou 2 módulos 165 W a 24 V

REG.ATON15A 96 €

COMPONENTES

EPEVER DR3210N - DDS 12/24 V - 30 A
Controlador de carga MPPT para autocaravanas e passeios de barco.
Para carregamento separado de baterias múltiplas (p. ex., bateria de motor e bateria). 
Funcionamento de 12 ou 24 V até 30 A.

Descrição Código Preço
• Novo display integrado
• Carregamento separado de duas baterias

Máx módulos para 390 W a 12 V ou 780 W a 24 V

 EPS DR3210N DDS 199 €

NEW

NEW

IDEAL PARA 
POSTOS DE 

ILUMINAÇÃO

CONTROLADORES DE CARGA



2021

2726

BATTERIE SOLARI

COMPONENTI

INVERSOR- CONTROLADORES DE CARGA

OPTI-SOLAR INITIAL / BRILLIANT /  
HANDY / PREMIUM

Inversor com regulador de carga integrado adequado para sistemas au-
tônomos ou onde a rede elétrica é instável e não confiável. Também 
adequado para aplicações anti blackout.

Entrada: 12 V, 24 V, 48 V
Saída: 230 V monofásico ou 230/400 V trifásico
• Onda senoidal pura
• Display e teclado
• Preparado para geradores e redes

Os inversores das séries Brilliant e Premium permitem a ligação em pa-
ralelo até 9 unidades do mesmo tamanho.

Descrição Código Preço

SP 1000 INITIAL-P

Inversor Off-Grid de 12 V - 1000 W com controlador de carga PWM integrado.
• Maxima tensao Voc de la matriz de modulos: 50 V

SP1000INITIAL-P 744 €

SP 3000 INITIAL-M

Inversor off-grid de 24 V- 3000 W com controlador de carga MPPT integrado
• Maxima tensao Voc de la matriz de modulos: 100 V

SP3000INITIAL-M 1.020 €

SP 3000 HANDY PLUS

Inversor Off-Grid de 24 V -  3000 W com controlador de carga MPPT integrado, con-
trole bluetooth via aplicativo (pode ser usado até 4 kW de módulos)
• Maxima tensao Voc de la matriz de modulos: 500 V

SP3000HP 1.550 €

SP 5000 INITIAL-M

Inversor Off-Grid 48 V - 5000 W com controlador de carga MPPT integrado
• Maxima tensao Voc de la matriz de modulos: 145 V

SP5000INITIAL-M 1.670 €

SP 5000 HANDY PLUS

Inversor Off-Grid de 48 V - 5000 W com controlador de carga MPPT integrado, con-
trole bluetooth via aplicativo (pode ser usado até 5 kW de módulos)
• Maxima tensao Voc de la matriz de modulos: 500 V

SP5000HP 1.950 €

DISTRIBUIDOR
OFICIAL ITALIAINVERSOR- CONTROLADORES DE CARGA

Descrição Código Preço

SP 5000 BRILLIANT PLUS

Inversor Off-Grid 48 V - 6000 W com controlador de carga MPPT integrado (várias 
unidades podem ser conectadas em paralelo)
• Maxima tensao Voc de la matriz de modulos: 145 V

SP5000BRILLIANT 2.820 €

PLACA PARALELA PARA INVERSORES DE SÉRIE BRILLIANT PCARD 180 €

SP 7000 HANDY ULTRA

Inversor Off-Grid de 48 V - 7000 W com controlador de carga MPPT integrado, con-
trole bluetooth e wi-fi via aplicativo (pode ser usado até 8 kW de módulos. Duplo 
MPPT 4000 W x 2)
• Maxima tensao Voc de la matriz de modulos: 500 V

SP7000HANDY 3.100€

SP 10000 PREMIUM

Inversor Off-Grid 48 V - 10000 W com controlador de carga MPPT integrado
• trifásico
• Maxima tensao Voc de la matriz de modulos: 900 V

SP10000PREMIUM 8.900 €

NEW
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BATERIAS SOLARES E LÂMPADAS LED

28

BATERIAS ESTACIONÁRIAS AGM
PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS AUTÓNOMOS

As baterias são adequadas para descarga cíclica.

Descrição Código Preço

Bateria AGM-VRLA  65 Ah - 12 V

Tamanho 348 x 167 x (h) 178 mm

BATT65 284 €

Bateria AGM-VRLA  80 Ah - 12 V 

Tamanho 259 x 168 x (h) 214 mm

BATT80 345 €

Bateria AGM-VRLA  100 Ah - 12 V 

Tamanho 330 x 173 x (h) 220 mm

BATT100 395 €

Bateria AGM-VRLA 120 Ah - 12 V

Tamanho 330 x 173 x (h) 220 mm

BATT120 480 €

Bateria AGM-VRLA  140 Ah - 12 V

Tamanho 344 x 171 x (h) 280 mm

BATT140 585 €

Bateria AGM-VRLA  200 Ah - 12 V 

Tamanho 522 x 240 x (h) 224 mm

BATT200 820 €

Bateria AGM-VRLA  250 Ah - 12 V

Tamanho 522 x 268 x (h) 226 mm

BATT250 1.110 €

LÂMPADAS LED 5 W - 12/24 V 

Descrição Código Preço

Luz LED de baixa tensão de 5 W para sistemas fotovoltaicos independentes.
 
Trabalhando com 12 e 24 V.
• Luz quente 2700 K
• Ataque à E27
• Eficiência energética A+
• Vida nominal 25,000 horas
• Fluxo luminoso 450 lumens

LED5W 15 €

Baterias LiFePo4 e elementos estacionários Opzv e Opzs 2 V estão também disponíveis mediante solici-
tação. Contacte-nos para qualquer pedido personalizado.

Descrição Tamanho Peso Código Preço

SUPER CONDENSADOR 3,6 kWh 516 x 625 x177 mm 38 kg ULTRACAP3.6 5.990 €

SUPER CONDENSADOR 5 kWh 470 x 675 x 194 mm 65 kg ULTRACAP5 8.390 €

SUPER CONDENSADOR 8,5 kWh 700 x 765 x 194 mm 88 kg ULTRACAP8.5 13.490 €

SUPER CONDENSADOR 15 kWh 700 x 765 x 194 mm 95 kg ULTRACAP15 22.900 €

SUPER CAPACITORES - 48 V/DC

3,6/5/8,5/15 kWh super capacitores de grafeno

• Tecnologia segura
• Ciclo de vida extremamente longo
• Melhoria da eficiência na transferência de energia
• Fácil de instalar
• Baixa manutenção
 
Conformidade:
• Segurança: IEC62619, UL
• Transportes: UN38.3,MSDS
• CE: EN 62133:2013, EN 55032:2015+AC:2016, EN 55035:2017, 

EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 

Temperatura de carregamento: 0/+55  
Temperatura de descarga: -20/+60  
Profundidade de descarga (DOD) 80/100
Não é adequado para conexão serial ou paralela.

10 ANNI

GARANZIA

NEW

NEW

NEW

SUPER CAPACITORES

NEW
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CONDIÇÕES DE VENDA

Aplicabilidade
A relação contratual resultante do cumprimento de cada ordem individual é regida pelas regras contidas nestas condições gerais de venda. O comprador renuncia a qualquer um dos seus termos e condições 
gerais de compra, salvo se expressamente aceite por escrito pela OFFGRIDSUN SRL (doravante OFFGRIDSUN).

Conclusão do fornecimento
A ordem de compra é irrevogável para o comprador e destina-se a ser concluída quando o próprio comprador recebe a confirmação formal da OFFGRIDSUN. Uma vez confirmada, a ordem de compra não pode ser 
cancelada sem o consentimento prévio por escrito da OFFGRIDSUN. Neste caso, é concedido à OFFGRIDSUN o direito de solicitar uma compensação adequada para as despesas incorridas devido à execução inicial 
da ordem.
Os preços indicados nos catálogos/listas de vendas são indicativos e podem variar durante a validade dos catálogos/listas de vendas devido ao aumento dos custos de produção. Uma vez confirmados, os preços 
de venda previstos na encomenda tornar-se-ão vinculativos, excepto, em qualquer caso, a ocorrência de aumentos nos custos de produção imprevisíveis e independentes da vontade da OFFGRIDSUN. No âmbito 
do fornecimento de produtos e, em especial, de módulos fotovoltaicos, a OFFGRIDSUN, se necessário, reserva-se o direito de fornecer modelos diferentes dos solicitados pelo comprador, caso estes não estejam 
disponíveis.

Entrega
A entrega, de acordo com a arte. 1510 do Código Civil Italiano, destina-se como acordado nos armazéns da OFFGRIDSUN e realizado no momento da entrega dos produtos para o Comprador, o transportador ou o 
transitário a partir destes pacotes, salvo disposição em contrário na confirmação do pedido.
As condições de entrega, salvo acordo expresso em contrário, são meramente indicativas. Em caso de impedimento da execução da ordem em caso de força maior, de não regularidade das entregas de matéria-
s-primas ou de outras circunstâncias imprevisíveis, as condições de entrega serão prorrogadas e as novas condições serão estabelecidas por acordo mútuo entre as partes.
A parte compradora compromete-se a verificar a conformidade quantitativa e integridade dos pacotes enviados em contradição com o transportador ou o transitário. Os pedidos relativos a diferenças quantitativas 
ou a volumes danificados devem ser comunicados no prazo de oito dias a contar da recepção das mercadorias. Devoluções de produtos não são permitidas a menos que previamente acordado com OFFGRIDSUN e 
devolvido em porto livre e embalagem livre.

Força maior
As Partes não são responsáveis por atrasos na execução imperfeita ou não do presente contrato causados por motivos de força maior. Por motivos de força maior, deve entender-se que cada evento não depende 
da vontade ou da capacidade das Partes e que escapa à sua possibilidade de controlo de natureza absolutamente imprevisível e intransponível. Consideram-se como tal, sem que a enumeração actual seja 
exaustiva e exaustiva: falta de matérias-primas nos mercados nacionais e internacionais, greves que bloqueiam a actividade comercial normal, roubos e incêndios nas instalações do Prestador de Serviços que 
impeçam ou atrasem a actividade produtiva, catástrofes naturais, guerras, agitação social, factum principis;
A força maior suspenderá a execução do contrato apenas pela duração do episódio que o determina; a parte que pretende usá-lo deve, no entanto, informar imediatamente a outra parte por correio registrado, 
e-mail ou fax.

Sanções por não retirada
Se a OFFGRIDSUN tiver comunicado por escrito ao comprador que os produtos estão prontos para entrega e no prazo de 10 (dez) dias após o recebimento da notificação pelo comprador, este último não tenha re-
colhido nem tomado posse através da organização do transporte em questão ou, em qualquer caso, não tenha permitido a sua entrega, o comprador será detido, por cada semana de atraso depois do 10 (décimo) 
dias após a recepção da comunicação acima mencionada, ao pagamento de uma sanção igual a 1% (um por cento) do valor dos produtos não entregues, até um montante máximo igual a 20% (vinte por cento) do 
valor dos produtos não entregues.
Após o 31º dia (trigésimo primeiro dia) de recepção da referida comunicação do Comprador sem que este tenha tomado a entrega dos produtos, a OFFGRIDSUN pode declarar o contrato rescindido nos termos 
e para os fins de arte. 1456 do Código Civil Italiano, conservando como sanção os montantes até então pagos pelo Comprador, até um montante máximo igual a 20% (vinte por cento) do valor dos produtos não 
entregues, e reserva-se o direito de reclamar uma indemnização pelos maiores danos causados pelo incumprimento do Comprador.

Condições de pagamento
Os pagamentos devem ser feitos dentro dos prazos e da forma indicada na fatura enviada pela OFFGRIDSUN. A OFFGRIDSUN reserva-se o direito de dispor do crédito.

Atraso ou falta de pagamento
No caso de pagamento de um adiantamento a ser pago pelo comprador no momento da conclusão do contrato, a OFFGRIDSUN reserva-se o direito, sem que qualquer montante seja reconhecido a favor do 
comprador como sanção ou compensação por danos, cancelar a encomenda se estes atrasarem o pagamento do adiantamento para além dos dez (10) dias a contar da data de subscrição da confirmação da 
encomenda.
Em caso de não pagamento atempado nos prazos que resultam na fatura, o comprador será obrigado a pagar os juros de mora previstos no Decreto Legislativo de 9 de novembro de 2012, n. 192 Sem prejuízo do 
direito da OFFGRIDSUN a uma indemnização pelos maiores danos causados pelo incumprimento

Suspensão  de ordem
A qualquer momento, a execução do fornecimento poderá ser suspensa pela OFFGRIDSUN em caso de alteração das condições de capital do comprador nos termos do art. 1461 do Código Civil Italiano, ou em caso 
de atraso no pagamento de uma ou mais parcelas mediante aviso prévio ao Comprador.

Retenção de título
A OFFGRIDSUN manterá a propriedade dos produtos até o pagamento integral do preço, juros de mora e quaisquer outros valores devidos em outra base.
Qualquer ato do Comprador que, além do consentimento escrito explícito, cause prejuízo ao direito de propriedade da OFFGRIDSUN, implicará a obrigação do Comprador de compensar integralmente os danos cau-
sados. Salvo disposição em contrário acordada por escrito entre as Partes, o Comprador não tem o direito de fornecer garantias ou, em geral, de dar como garantia da sua própria dívida um produto ainda detido 
pela OFFGRIDSUN. Caso o faça, todas as somas de dinheiro ainda devidas à OFFGRIDSUN serão imediatamente devidas.
No caso de revenda dos produtos a subcontratantes de terceiros, autorizados por escrito pela OFFGRIDSUN, o Comprador original é, no entanto, obrigado a informar o terceiro da reserva de propriedade da 
OFFGRIDSUN sobre os produtos vendidos.

Dados técnicos
A OFFGRIDSUN reserva-se o direito de efetuar, a qualquer momento, alterações nas características técnicas dos produtos que considere convenientes ou adequadas para melhorar a produtividade e/ou a segurança 
do produto, sem aviso prévio.
Se o comprador propuser modificações técnicas às disposições da OFFGRIDSUN na oferta, na confirmação da encomenda ou nos desenhos apresentados, de modo que se tornem aplicação obrigatória, As partes 
acordarão por escrito em todas as alterações que essas alterações possam introduzir nos preços e no prazo de entrega anteriormente estabelecidos.

Garantias
O Comprador declara que leu as condições gerais de garantia e as aceita.
No entanto, a garantia não será efetiva se o comprador não pagar pelos produtos fornecidos pela OFFGRIDSUN ou outros serviços auxiliares realizados por ela.

Exclusões
Salvo disposição em contrário acordada por escrito entre as Partes, todos os cabos e condutas elétricos são excluídos do fornecimento, com exceção das ligações integradas entre módulos fotovoltaicos, todos os 
quadros de distribuição com a rede pública e os quadros de distribuição de campo,instalação, comissionamento e testes finais qualquer outra coisa não mencionada na confirmação do pedido

Propriedade intelectual
OFFGRIDSUN reserva-se os direitos, título e propriedade intelectual em documentos, desenhos e cartões fornecidos ao Comprador.
O Comprador não deve fornecer tal documentação a terceiros ou divulgar o seu conteúdo, no todo ou em parte, sem a permissão prévia por escrito da OFFGRIDSUN.

Disputas
Os direitos e obrigações das partes são regidos pela legislação italiana, com exclusão expressa da convenção de Viena sobre a venda de Bens Móveis Corpóreos. O Tribunal de Pádua tem jurisdição exclusiva em 
litígios que possam surgir no âmbito da venda de produtos.
Quaisquer disputas relativas aos produtos não isentam o Comprador de cumprir os termos de pagamento, termos contratuais e quaisquer outras disposições previstas neste documento. 

Privacidade
Em conformidade com o Decreto Legislativo no. 196/2003, o comprador é informado de que os dados pessoais relativos a você estão incluídos na base de dados OFFGRIDSUN sendo isso necessário para o bom desen-
rolar da relação contratual e para o cumprimento de certas disposições legais, bem como para fins estatísticos, comerciais, de comercialização, de promoção, de protecção do crédito, de gestão e de eliminação. Os 
dados pessoais do comprador são processados através de ferramentas automatizadas e em papel por partes autorizadas, com o uso de medidas de segurança para garantir a sua confidencialidade. Os dados pessoais 
do comprador podem ser comunicados a organismos públicos, empresas do grupo, empresas ou sociedades de recuperação de dívidas, consórcios, ou associações com fins comerciais, de pesquisa de mercado, de 
marketing. O controlador de dados é a OFFGRIDSUN, que o comprador pode contatar para exercer os direitos referidos no referido Decreto Legislativo. Para o efeito, a parte compradora é informada de que, a qualquer 
momento, poderá ter acesso aos seus dados pessoais, solicitando a atualização, correção ou cancelamento e/ou se opor ao seu processamento.

O Comprador

_______________________________
Carimbo e do Escritório de Advocacia Representante
 
A SER REPORTADO NA PRIMEIRA PÁGINA DO PEDIDO 
De acordo com os artigos 1341 e 1342 do Código Civil Italiano o cliente declara aprovar expressamente os seguintes artigos das condições gerais de venda constantes do verso: 1. Aplicabilidade; 2. Conclusão do forne-
cimento; 3. Entrega; 4. Suspensão da Ordem; 9. Retenção de título; 11. Garantias; 14. Disputas.
O Comprador

_______________________________
Carimbo e do Escritório de Advocacia Representante
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