DISTRIBUIÇÃO

Estamos prontos para o futuro...

E você?

A EMPRESA
A Voltalia é uma empresa multinacional no setor de energia renovável. A empresa produz e comercializa
eletricidade gerada através de energia eólica, solar, hidroelétrica e de biomassa, combinando soluções
de armazenamento. Possui capacidade total instalada ou em construção de 1 GW e um portfólio de
projetos em desenvolvimento representando capacidade total de 7,1 GW, dos quais 0,6 GW estão já
garantidos. A empresa comunicou recentemente as metas até 2023, onde pretende ter um total de
capacidade de operação e construção acima de 2.6 GW.
A Voltalia é também uma prestadora de serviços, para além de comercializar energia a partir de ativos
próprios (IPP), apoia os seus clientes investidores em projetos de energia renovável durante todas as
fases do projeto, desde a concepção (EPC) até a operação e manutenção (O&M). O Grupo conta com
cerca de 700 funcionários à data e está presente em mais de 20 países espalhados por 4 continentes.
Atuando como Distribuidor à escala global, desde 2008, permitiu-nos fornecer mais de 900 MW de
tecnologia solar fotovoltaica, acompanhando sempre a distribuição com serviços e conhecimento para
adicionar valor aos nossos clientes, tanto no setor residencial como no industrial.
A linha de negócio de distribuição da Voltalia é especializada na distribuição de Equipamentos Solares:
módulos, inversores, estruturas de fixação, kits, componentes fotovoltaicos e a sua própria marca de
módulos fotovoltaicos - MPrime.
Na distribuição, o nosso objetivo é fornecer soluções de valor acrescentado para atender às

Ao escolher a Voltalia como

necessidades dos nossos clientes e contribuir para a expansão dos seus negócios, construindo uma forte
parceria.

Distribuidor, escolhe um parceiro

Flexibilidade, excelência no serviço e inovação tecnológica contínua são nossas diretrizes, concebidas

conﬁável que estará sempre

fotovoltaicas: ground based, rooftop, BIPV, small generation e off-grid.

para oferecer aos instaladores de todo o mundo a melhor oferta para todos os tipos de instalações

disponível durante todo o processo
para garantir o sucesso dos seus
projetos.
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O SEU PARCEIRO DE NEGÓCIO
Somos mais do que um parceiro/fornecedor de soluções sustentáveis. Pretendemos também
contribuir para expandir os seus negócios, construindo uma forte parceria que beneficiará ambas as partes.
A nossa equipa dedica-se a encontrar as melhores soluções e produtos para atender aos
seus requisitos fotovoltaicos.
Mais de 12 anos de experiência no setor fotovoltaico, permite garantir a qualidade e
confiabilidade dos produtos e soluções que distribuímos.
Somos flexíveis e fornecemos soluções personalizadas.
PARA ALÉM DO PRODUTO, TAMBÉM ESTAMOS FOCADOS NO SERVIÇO:
Atendimento comercial personalizado / Força de vendas local dedicada;
Suporte técnico / workshops;
Logística e Armazenagem:
- Logística flexível fornecida através de uma vasta, e confiável, rede logística internacional e local;

Serviço pós-venda;
Equipa com presença local;
Falamos a sua língua.
Nós estamos prontos para o futuro. A nossa intensa e contínua inovação tecnológica resultará no
desenvolvimento de produtos e soluções de que você está à espera.

www.voltalia.com
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O compromisso da linha de negócio
distribuição da Voltalia é muito mais
do que a qualidade e o serviço;
Também estamos altamente
envolvidos na proteção ambiental e
na pesquisa e desenvolvimento de
novas soluções fotovoltaicas para
construir, junto com os nossos
clientes e parceiros, um futuro mais
seguro e mais verde.

SOLUÇÕES E EQUIPAMENTOS
A nossa especialidade na distribuição de módulos fotovoltaicos, inversores,
estruturas de fixação, kits e componentes, permite-nos ter um portfólio de
produtos completo e altamente adaptável para ir ao encontro das necessidades de cada cliente.

Focamo-nos em equipamentos de
alta qualidade com excelente
garantia, alta eﬁciência e durabilidade. Selecionamos cuidadosamente
nossos parceiros, de acordo com um
rigoroso padrão de qualidade.

Módulos
Portfólio completo de soluções de módulos fotovoltaicos,
desde Poly Standard até à mais recente tecnologia
disponível no mercado.

Inversores
Soluções Industrial/Comercial e Residencial fornecidas
pelas principais marcas selecionadas;
Soluções de armazenamento prontas para o futuro.

Estruturas de Fixação
Sistemas adaptados a quase todas as aplicações
(Rooftop, Ground e Carport Solutions);
Solução personalizada de acordo com os pedidos do cliente.

Componentes
Cabos e conetores;
Quadros elétricos AC/DC;
Sistemas de Monitorização.

Solar Energy Kit
Kits modulares (master + slave): conceito plug & play;
Kits com/sem conexão à rede;
Kits com soluções de armazenamento.
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