
quem
somos
Conheça nossa história

Fale conosco e
peça seu orçamento.

vendas@stenergia.net

Rua Antônio de Castro Franco, 602, Fátima
Teresina, Piauí | CEP: 64.049-484

www.stenergia.net

Mais de 150 sistemas de 
Energia Solar Fotovoltaicos

instalados nos estados do 
Piauí e Maranhão.

(86) 3235.8252
(86) 99830.0200

A ST ENERGIA SOLAR atua no mercado de 
geração de energia distribuída desde 2016, 
utilizando a expertise das outras empresas 
do grupo na construção de empreendimentos 
de energia renovável de grande porte.

A proposta da ST ENERGIA SOLAR vem de 
encontro à crescente demanda de consumidores 
residenciais e empresas por gerar sua própria 
energia, reduzindo seus custos e contribuindo 
para a preservação do meio ambiente.

Com o diferencial de proporcionar soluções 
de qualidade, baixo custo e alternativas de 
fi nanciamento aos seus clientes, a ST ENERGIA 
SOLAR é sua parceira rumo a um futuro sustentável. Uma empresa voltada para sustentabilidade e inovação 

tecnológica que proporciona aos seus clientes segurança 
e confi abilidade na execução de seus projetos.

st.energiasolar

Clientes e
parceiros
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ENERGIA SOLAR
FOTOVOLTAICA

benefícios
do sistema 

Entenda como funciona o processo Energia direto do sol

viabilidade de financiamento
Conheça nossas opções de fi nanciamento e fi que 

livre das altas contas mensais de energia.

módulos solares

inversor grid-tie

quadro elétrico

medidor bidirecional

Durante o dia, a luz solar que incide sobre os painéis fotovoltaicos é 
absorvida e convertida em energia elétrica, corrente contínua (CC).

O inversor capta a corrente contínua (CC) e a transforma em corrente 
alternada (CA), que será consumida pela casa ou empresa.

A corrente alternada é consumida na residência ou empresa 
fornecendo energia para lâmpadas, eletrodomésticos e outros.

A energia excedente é injetada na rede de distribuição gerando
créditos que podem ser consumidos em até 60 meses.
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até 95% de economia
Na sua conta de energia elétrica.

Imóvel valorizado
Um imóvel que gera sua própria energia.

praticidade
O sistema é fácil de manter.

sustentável e renovável
A energia é gerada de forma limpa 
e com disponibilidade infi nita.

durabilidade
Os painéis fotovoltaicos são resistentes e 
geram energia por mais de 25 anos. 
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módulos solares

inversor grid-tie medidor bidirecional

quadro elétrico

rede da concessionária de energia

Energia produzida em corrente contínua (CC).

Energia produzida em corrente alternada (CA).

Energia consumida.

Energia injetada
na rede.

Energia fornecida pela
concessionária.

Conheça algumas das 
nossas instalações
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