Mitos e Verdades
da Energia Solar

Quer saber se as informações que você já ouviu sobre a utilização de
painéis solares em casa são reais? Confira os “mitos e verdades” sobre
o sistema de geração de energia solar e entenda mais sobre essa
solução sustentável para a sua residência!

Os painéis solares podem
danificar o telhado da
minha casa.
MITO

Os painéis solares podem
durar até 25 anos.
VERDADE

Se eu me mudar, não
posso levar os painéis
solares para a outra casa.
MITO

Em dias nublados e no
inverno, não há produção
de energia solar.

Ao contrário. Os painéis solares podem até servir
como proteção ao telhado da sua casa, que costuma
ser exposto a condições climáticas. As empresas e
profissionais de qualidade consideram sempre o tipo de
material do seu telhado na instalação para que nenhum
dano possa ocorrer.

Os painéis solares são muito resistentes e modernos.
O material utilizado em sua composição é feito
para que durem até 25 anos, já prevendo impactos e
situações climáticas adversas, como chuvas, granizo,
queda de galhos e muito mais.

Não se preocupe! Não há problemas em remover
os painéis e toda a estrutura utilizada pelo sistema
de geração de energia solar para instalar em um
novo local. Você só precisará da ajuda de profissionais
qualificados para garantir que toda a mudança seja
feita da maneira correta.

Os painéis solares usam a radiação do sol e não o calor,
para produzir energia. Por isso, eles são capazes de
funcionar até mesmo em dias mais frios e pouco
ensolarados.

MITO

A energia solar é um
investimento a longo
prazo e vale a pena.
VERDADE

Sistemas solares fazem
muito barulho em casa.

Apesar do investimento parecer alto, a alta tecnologia
utilizada nos sistemas de geração de energia solar fazem
com que os painéis solares sejam muito eficientes. Por
isso, é possível economizar até 95% nas contas de luz
todos os meses e ter o retorno integral do investimento
em 4 anos, em média.

Diferentemente dos geradores de energia conhecidos por
produzirem muito barulho, as placas fotovoltaicas não
geram nenhum tipo de ruído e todo o processo de
conversão da energia é bem silencioso.

MITO

Painéis solares precisam
de pouca manutenção.
VERDADE

Os painéis solares, depois de instalados, não necessitam
de manutenções recorrentes. O ideal é que sejam feitas
revisões e manutenção preventiva do sistema pelo menos
uma vez ao ano, apenas para limpeza e checagem geral
dos equipamentos.

Agora que você já sabe as informações verdadeiras sobre a energia
solar residencial e muitos dos seus benefícios, é hora de garantir os
melhores produtos e profissionais do mercado para realizar a instalação
na sua casa. Receba um projeto totalmente personalizado de uma empresa que é reconhecida e certificada mundialmente.
Ligue 0800 600 0560 ou acesse enelxstore.com/br/pt
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