PRODUZA
SUA PRÓPRIA
ENERGIA.
ECONOMIZE.

CONHEÇA A SATRIX
E DESCUBRA COMO
GERAR SUA PRÓPRIA
ENERGIA.

A

Satrix é uma empresa genuinamente
nordestina, com sede na Região
Metropolitana de Fortaleza, em Eusébio,
onde iniciou suas atividades em março/2011,
com atuação da Bahia ao Maranhão, no
segmento de geração distribuída de energia
elétrica a partir de fontes renováveis.
Líder no segmento, conta com a certificação
ISO 9001:2008 e uma equipe de profissionais
permanentemente capacitada e treinada.
Possui um considerável portfólio de clientes,
com altíssimo nível de satisfação em relação
à qualidade das suas instalações e eficiência
de suas plantas.
A Satrix também projeta e executa modelos
de sistemas integrados para empresas de
grande porte.
Comercializa kits de geradores fotovoltaicos
de alta qualidade para pronta-entrega e
instalação no solo, assim como em qualquer
tipo de telhado, com potências variadas
de 1,56 a 20,8 kWp, além de fornecer
equipamentos individuais, como painéis
fotovoltaicos e inversores, cabeamentos e
materiais diversos para instalação.
Em parceria com o SENAI/CE, oferece e
ministra cursos de formação de mão de
obra especializada em instalação de plantas
solares fotovoltaicas, como também de
formação de integradores.

Alguns de nossos clientes

INVESTIR EM
SUSTENTABILIDADE
ENERGÉTICA FAZ
TODA A DIFERENÇA.
VOCÊ ECONOMIZA
E AINDA AJUDA O
MEIO AMBIENTE.

A

escolha da luz solar como fonte geradora de energia vem conquistando cada
vez mais adeptos, seja para uso residencial ou empresarial. Além de beneficiar
o usuário com expressiva economia na conta de energia no fim do mês, a planta
solar agrega valor patrimonial e institucional ao imóvel, evitando a produção de gás
carbônico e contribuindo para a preservação do planeta.
Além de outras vantagens, o custo mínimo de manutenção de um sistema solar
fotovoltaico, com garantia de produtividade dos painéis estimada de 25 anos,
justifica o investimento em energia renovável e não poluente, tanto para plantas
residenciais quanto comerciais e industriais de pequeno, médio e grande porte.

RESIDÊNCIAS OU EMPRESAS. A SATRIX TEM PROJETOS ADEQUADOS PARA
O SEU TIPO DE NECESSIDADE.

A

Anos de know-how. Essa é a principal característica da Satrix quando o assunto é comercialização,
desenvolvimento e execução de projeto de instalação de plantas fotovoltaicas.

A Satrix oferece suportes técnico e comercial, desde o início da negociação à implementação dos
sistemas, e realiza o dimensionamento das plantas, de forma a melhor atender às necessidades do
cliente, tanto do ponto de vista da eficiência como da rentabilidade.

COMPROMISSO COM
O MEIO AMBIENTE.

A

Satrix preza sempre pela adoção
de práticas sustentáveis durante a
realização de suas atividades, a fim de
diminuir possíveis impactos e danos ao
meio ambiente.
• Autoprodução da energia elétrica
consumida através de fonte renovável.

Processos técnico e comercial, além do pós venda.

• Avaliação das viabilidades
financeira e técnica.
• Elaboração de projetos.
• Autorização do acesso à rede pública.
• Instalação.
• Serviço de manutenção.
• Pesquisa de satisfação.

• Coleta seletiva do lixo reciclável,
descartável e contaminado.
• Uso racional dos recursos hídricos.
• Utilização de produtos reciclados,
descartáveis e biodegradáveis.

CONTE COM
A GARANTIA DE
QUALIDADE SATRIX.
A COMEÇAR
POR UMA EQUIPE
ESPECIALIZADA.

O

s projetos da Satrix são criados e executados em
conformidade com rigorosas normas de segurança e
procedimentos técnicos, a fim de garantir a durabilidade da
instalação e o pleno funcionamento de seus equipamentos.
Para isso, conta com equipes próprias de engenheiros,
eletricistas e instaladores permanentemente treinados e
capacitados, através de cursos específicos, dentro do que
determinam as normas técnicas pertinentes (NR 10, NR 35,
dentre outras).

SISTEMAS INTEGRADOS
COM EQUIPAMENTOS
PRODUZIDOS PELAS
MAIORES INDÚSTRIAS
DO MUNDO.

A

Satrix trabalha com parceiros internacionais de alta
tecnologia, líderes de mercado e os melhores fabricantes
de equipamentos para sistemas solares fotovoltaicos
altamente eficientes para todos os tamanhos de instalação,
especificações e classes de potência. São painéis, inversores,
quadros de proteção e muito mais, tudo com garantia e
assistência técnica da melhor qualidade.

Para mais informações, consulte nossa equipe comercial.
MATRIZ (REGIONAL 1)
Av. das Codornas, 60 – Coaçu
CEP 61760-000 | Eusébio/ CE
Fone: 85 34590330

RECIFE (REGIONAL 2)
R. Aloísio de Azevedo, 200 – Santo Amaro
CEP 51.100-090 | Recife / PE
Fone: 81 3128.3730

w w w. s a t r i x . c o m . b r
admin@satrix.com.br | comercial@satrix.com.br
/ SatrixEnergiasRenovaveis

Condições gerais para fornecimento de micro e minigeração que seguem as Resoluções Normativas 482 e 517/12 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANAEEL).
Para mais detalhes, acesse o link www.anaeel.gov.br/biblioteca/downloads/livros/caderno-tematico-microeminigeracao.pdf

