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Solução Inovadora de Geração de 
Energia em torres de telecomunicação 

para alimentação de rádios em locais 
remotos e sem fonte de energia.
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V a n t a g e n s

Em locais isolados e de difícil acesso, 
costuma-se ter problemas de infraestrutura 
básica para a instalação de repetidoras.  Um 
dos pontos centrais é a questão da 
alimentação dos rádios e equipamentos para 
a operação. 
Para resolver isso, a PETHA concebeu uma 
solução inovadora de alimentação híbrida, 
conjugando as vantagens da alimentação 
solar com a alimentação eólica. 

A solução possui uma enorme vantagem 
operacional, já que permite a operação no modo 
"off-grid".  Assim, não depende de alimentação da 
rede elétrica, podendo assim operar em locais que 
não dispõem de infraestrutura elétrica pronta.

Dependendo da necessidade de energia, pode ser concebido 
somente solar ou solar + eólico.  Qualquer que seja a solução 
escolhida, traz uma significativa redução de custos para o 
cliente, além de trabalhar com energia renovável.  Ambas as 
versões contam com banco de baterias para uma maior 
segurança e disponibilidade.

A solução é flexível tanto na capacidade de geração de 
energia, como no emprego da mesma. Com soluções de 30 
W à 3 Kw, podemos atender diversos sistemas, tais como:

- Estações Repetidoras de Microondas
- IOT
- ERB (Estações Rádio Base)
- Sistemas de Monitoramento (CFTV)
- Smart City



FOOTPRINT ZEROPETHASOLAR

20 % DE EFICIÊNCIA

As placas Fotovoltáicas usadas pela 
PETHA possuem uma maior 
eficiência ocupando o mesmo espaço de 
outras placas do mercado

MAIOR EFICIÊNCIA DE SAÍDA 
DO SISTEMA

Os inversores são customizados e 
projetados para aumentar a eficiência de 
saída, otimizando assim todo o sistema

REDUÇÃO DE CUSTOS

DESIGN ROBUSTO E SEGURO

O painel utilizado foi concebido com 
tecnologia de ponta de alto padrão, 
garantindo assim mais segurança e 
durabilidade

TECNOLOGIA MAXLIGHT

Utilizamos uma avançada tecnologia para 
otimização do aproveitamento celular e maior 

durabilidade dos equipamentos. 

comercial@petha.com.br     www.petha.com.br      (11) 3803-8655

Mais energia

Não super aquece
na superfície

Chega a até
1500V dc 

Baixa perda de energia
em conexões das células

Resitente contra impactos
na superfície

Features do Sistema
• Placas de até 500W

• Unidades com alta eficiência, até 20%
• Baixa temperatura no sistema, mais segurança

• Baixo coeficiente de temperatura (Pmax): -0.38 % / °C
• Baixo NOMT (Operação Nominal de Temp): 43 ± 2 °C

ATÉ 500 W

A solução permite alimentar seu sistema 
de rádio enlace em zonas remotas, sem 
depender de infraestrutura local de 
energia

(*) Especi�cações técnicas podem variar em função do projeto especí�co



FOOTPRINT ZEROPETHASOLAR

20 % DE EFICIÊNCIA

As placas Fotovoltáicas usadas pela 
PETHA possuem uma maior entrega de 
eficiência ocupando o mesmo espaço de 
outras placas do mercado

MAIOR OUTPUT DO SISTEMA

Os inversores são customizados e 
projetados para aumentar a eficiência de 
output, otimizando assim todo o sistema

REDUÇÃO DE CUSTOS

Mais energia por painel significa menos 
painel para instalar. Economiza tempo e 
dinheiro

DESIGN ROBUSTO E SEGURO

O painel utilizado é com tecnologia de 
ponta de alto padrão na construção, 
garantindo assim mais segurança e 
durabilidade

TECNOLOGIA MAXLIGHT

Utilizamos uma avançada tecnologia para 
otimização do aproveitamento celular e maior 

durabilidade dos equipamentos. 
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PETHAHYBRID FOOTPRINT ZERO HYBRID

MAIOR DISPONIBILIDADE

MAIOR EFICIÊNCIA DE SAÍDA 
DO SISTEMA

Os inversores são customizados e 
projetados para aumentar a eficiência de 
saída, otimizando assim todo o sistema

REDUÇÃO DE CUSTOS

DESIGN ROBUSTO E SEGURO

Concebido com tecnologia de ponta de alto 
padrão, o painel utilizado garante assim 
mais segurança e durabilidade

TECNOLOGIA MAXLIGHT

Utilizamos uma avançada tecnologia para 
otimização do aproveitamento celular e maior 

durabilidade dos equipamentos. 
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Features do Sistema
Eolica

Potência por Módulo  500 W @ 17 m/s
Máxima Tensão 57 DC
Corrente Máxima 30 Amps
Diâmetro do Rotor   0.33 m
Velocidade Vento Cut-In    2 m/s
Velocidade Vento Cut-Out    18.5 m/s
Area varrida 0.980 m2
Material da Turbina Aço Galvanizado G-90

Solar 
Energia Máxima por módulo  300 W
Tensão em Potência Máxima (Vmpp)  30.1 V
Corrente em Potência Máxima (Impp) 8.2 A
Tensão de Ciruito Aberto ( Voc)  37.7 V
Tensão de Circuito (Voc)  8.7 A

* Redução da eficiência do módulo com diminuição do nível de 
irradiação de 1000 W / m2 para 200 W / m2 (a 25 ° C)

Voltagem máxima de sistema  1500 V
Células Solares Monocristalina
No. de células 72

ATÉ 3KwPor ser uma solução híbrida, o emprego 
em conjunto de duas fontes de energia 
garantem uma maior entrega e 
disponibilidade de energia

Diminui a necessidade da utilização de 
energia da Rede. Em alguns casos, o 
sistema se torna 100% autônomo, 
zerando o custo com energia.

(*) Especi�cações técnicas podem variar em função do projeto especí�co


