
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E 
ENERGIAS RENOVÁVEIS
Aposta na sustentabilidade como valor empresarial

Além de garantir um abastecimento elétrico estável, contínuo, fiável 
e económico aos seus clientes, a missão da Salicru é assegurar 
também um abastecimento eficiente e ecológico. 

Após 15 anos de sucesso com os estabilizadores-redutores de fluxo 
luminoso, a nossa empresa foi mais longe e apostou decididamente 
em novos produtos que a posicionem com maior impacto no mercado 
da eficiência energética e das energias renováveis.

Com esta nova gama de produtos, englobados na linha SLC Greenergy 
Solutions, a Salicru reforçou a sua aposta na implementação de 
tecnologias “limpas” em equipamentos e sistemas elétricos e 
ampliou o seu mercado para novos âmbitos industriais e profissionais, 
oferecendo aos clientes soluções cada vez mais sustentáveis e 
competitivas.

A sociedade em geral e a indústria em particular 
necessitam de equipamentos que, além de satisfazerem 
as suas necessidades empresariais, reduzam o 
consumo de energia, diminuam os custos económicos 
e promovam um comportamento sustentável na sua 
utilização para proteger o ambiente. 

A Salicru aposta há anos, como um valor empresarial 
que proporciona mais competitividade, nas energias 
renováveis e na tecnologia mais avançada aplicada 
à eficiência energética através da sua linha SLC 
Greenergy Solutions, que inclui uma ampla gama de 
produtos e serviços.

E porquê? Pelas enormes vantagens que isso representa, como a 
geração de um consumo eficiente da energia, a poupança energética e 
também económica, a redução dos custos de produção e manutenção, 
o alargamento da vida útil dos equipamentos elétricos e eletrónicos ao 
reduzir o risco de avarias, etc., sem esquecer a redução das emissões 
de CO2 e a diminuição da utilização de recursos naturais.

Como um dos linhas principais da estratégia empresarial da Salicru, 
todo o desenvolvimento de novas aplicações e tecnologias de 
eficiência energética também é aplicado ao processo de fabrico de 
todos os nossos produtos. Trata-se da integração de um conjunto de 
parâmetros que nos permitem obter um rendimento superior com 
menos consumo de energia e emissão calorífica.

Principais perturbações elétricas 

As perturbações elétricas mais frequentes no âmbito da eficiência 
energética e energias renováveis e que originam múltiplos problemas 
em toda a classe de equipamentos e instalações, são os seguintes: 

Sobretensões 
transitórias e 
permanentes

Subtensões e 
vazios de tensão

Sobreimpulsos 
transitórios

Perturbações de 
alta frequência



A EQUINOX é a série da Salicru de inversores solares para ligações 
à rede sem transformador que se caracterizam por serem leves, de 
tamanho reduzido e elevada fiabilidade, e cuja instalação e utilização 
foram facilitadas ao máximo para uma maior comodidade de exploração.

Graças a uma tecnologia inovadora e sustentada na ampla experiência da 
nossa empresa no mercado da eletrónica de potência, estes equipamentos 
oferecem um elevado rendimento nas instalações fotovoltaicas, tanto 
indoor como outdoor, que compreendem desde pequenas potências 
até grandes instalações mediante inversores em paralelo e que obtêm 
configurações que proporcionam um grau de fiabilidade mais elevado 
devido à sua conceção modular. A gama da EQUINOX contempla 
potências em conexão com a rede monofásica ou trifásica.

A Salicru oferece aos seus clientes um conjunto de soluções sustentáveis e competitivas em equipamentos e sistemas elétricos que 
contribui para minimizar as emissões de CO2 e reduzir a despesa energética e económica. Soluções que também incluem um desempenho 
ecoeficiente, tanto em materiais e componentes, como na tecnologia aplicada.

Na linha SLC Greenergy Solutions, a Salicru fabrica e comercializa os seguintes produtos: inversores fotovoltaicos, variadores de frequência 
para bombagem solar e estabilizadores-redutores de fluxo luminoso.

Entre os variadores de frequência da Salicru, encontra-se a série 
CV30-PV da Controlvit. A sua principal funcionalidade consiste em 
bombear a água utilizando como fonte de energia a radiação captada 
por painéis solares. A energia luminosa solar obtida é transformada 
em corrente contínua que alimenta o variador e este, por sua vez, 
alimenta uma bomba submersível com corrente alternada, podendo 
assim extrair a água do solo. A água extraída pode ser armazenada 
num depósito ou represa para utilização posterior ou então pode 
ser utilizada para rega direta, dependendo das necessidades da 
exploração. 

Esta funcionalidade é muito útil para todas as instalações que 
precisem de uma alimentação hidráulica fiável, rentável, de vida útil 
longa e custos de manutenção baixos. Além disso, é respeitadora do 
ambiente, visto que não produz poluição nem ruído.

Inversores Fotovoltaicos

Variadores de Frequência para Bombagem Solar 

PRODUTOS FUNCIONALIDADE

Inversores fotovoltaicos Conversores que transformam a corrente contínua proveniente dos painéis sola-
res em corrente alternada

Variadores de frequência para  
bombagem solar

Bombagem de água, utilizando como fonte de energia a radiação captada por 
painéis solares

Estabilizadores-redutores de fluxo 
luminoso

Estabilizadores de tensão adaptados à aplicação e ao controlo energético da 
iluminação exterior 

Resoluções



· Extensão de rua Al-Muntazah, Catar
· Barcaldine Solar Farm, Austrália
· Parque Eólico de Tempoku, Japão
· Parque Fotovoltaico de Aguascalientes, México
· Central Solar fotovoltaica de Uribe, Chile
· Central Termossolar Borges, Espanha
· Projeto “Galápagos com luz própria” em Galápagos, Equador

Há mais de duas décadas que a Salicru foi pioneira na regulação 
precisa dos candeeiros de iluminação pública, graças da sua gama 
de estabilizadores-redutores do fluxo ILUEST que permite obter uma 
significativa poupança energética e de manutenção. 

Desde então, instalou mais de 27000 equipamentos estabilizadores-
redutores de fluxo para a iluminação pública em países como Espanha, 

China, França, Polónia, Tunísia ou Marrocos, que implicaram, entre 
outros parâmetros, uma poupança energética superior a um milhão 
de MWh e uma poupança de emissões de 250000 toneladas de CO2.

A Salicru conta atualmente com dois modelos de última geração, o 
ILUEST+CR e o ILUEST+MT, que incorporam elementos inovadores 
para a modularidade, a densidade de potência e a telegestão.

Estabilizadores-Redutores de Fluxo Luminoso

Projetos Referências

“Os países europeus consomem menos energia que há 10 anos, principalmente  
graças ao aumento da eficiência energética.”

· Abertis
· AENA
· Ashghal-Public Works Authority Qatar
· Autoroutes du Sud da France (ASF)
· CASA-EADS 
· General Electric 
· Governo da Tunísia 
· Prodetur - Junta de Andaluzia
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Estabilizadores-redutores de fluxo luminoso  
de 3,5 kVA a 120 kVA

ILUEST+ CR

SPS SAFE MASTER

· Regulação eletrónica do 
fluxo luminoso mediante 
elementos estáticos e controlo 
a microprocessador de última 
geração.

· Regulação totalmente 
independente por fase.

· Bypass automático por fase com 
funcionamento independente, 
acionável manualmente e ativo por 
defeito.

· Proteção com rearme automático 
programável por sobrecarga e 
sobreaquecimento.

ILUEST+ MT

· Algoritmo avançado MPPT integrado.
· Arranque e paragem automática em 

função da radiação solar.
· Deteção de poço seco e depósito 

cheio.
· Grande redução dos painéis solares 

necessários, graças ao módulo de 
reforço opcional (até 2,2 kW).

CV30-PV

Variadores de frequência para bombagem solar  
de 0,4 kW a 75 kW

Estabilizadores-redutores de fluxo luminoso 
de 7,5 kVA a 30 kVA

Proteção elétrica inteligente master/slave

· Estabilização melhor de +/-1 % 
+ períodos de tensão reduzida = 
poupanças superiores a 40 %.

· Regulação contínua da tensão de 
saída, sem escalas de tensão, maior 
durabilidade das lâmpadas.

· Rampas lineares e programáveis.
· Alta velocidade de correção.
· Portos RS-232 + protocolo MODBUS, 

de série.

· 5 tomadas schuko.
· Uma tomada schuko sempre 

alimentada.
· 2 tomadas carregador USB 5 VCC
· Função master/slave.
· Ligação/apagamento automático 

dos periféricos.
· Filtro EMI/RFI.

· Tecnologia PWM mediante sepa-
ração galvânica eletrónica, sem 
transformador.

· Sistema avançado de seguimento 
da potência máxima (MPPT).

· Elevada eficiência de conversão 
>97 %.

· Fator de potência >0,99.
· Conexão Plug&Play.
· Possibilidade de conexão em multi- 

string: de 1 MPPT a 3 MPPT.

EQUINOX

Inversores fotovoltaicos 2,8 kW - 4 kW - 5 kW - 10 kW


