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COEPTUM celebra acordos 
de distribuição com Q Cells 
e Zhnshine Solar
Os módulos fotovoltaicos 
das marcas Q Cells 
e Zhnshine Solar 
entraram recentemente 
no portefólio de 
produtos da COEPTUM. 
Estes acordos de 
distribuição vieram 
enriquecer o leque de 
soluções da empresa na 
área da energia solar.

Os novos produtos com a chancela Q Cells e 
Zhnshine Solar juntam-se, assim, ao portefó-

das melhores marcas internacionais, como 
os fabricantes japoneses de módulos foto-
voltaicos Vsun e Panasonic, a marca italiana 
Peimar, os inversores fotovoltaicos Fronius, 
Sungrow, Solax Power e APsystems, bem 
como as estruturas em alumínio anodizado 
Ficsol.

Especialista em equipamentos e soluções 
de produção e autoconsumo fotovoltaico, a 
COEPTUM atua no setor da energia, com par-

-
drões de qualidade, que caracterizam o leque 
de sistemas e soluções que a COEPTUM dis-
ponibiliza, apoiam-se em recursos humanos 

aos seus clientes oferecer aos mercados re-
sidencial e empresarial soluções de autopro-
dução e de utilização de energia de elevada 

-

Q CELLS – MÓDULOS SOLARES 
PREMIUM DE ELEVADO 
DESEMPENHO
A Hanwha Q Cells é uma das maiores e mais 
conceituadas fabricantes mundiais de mó-
dulos e células solares fotovoltaicos de alta 

-

os seus produtos são de elevada qualidade, 
sendo sinónimo de longa durabilidade e de 
excelentes características técnicas. Todos os 
produtos Q Cells são submetidos e aprova-
dos em quatro programas independentes de 
qualidade: segurança do rendimento; testes 

testada; e programa de qualidade Q Cells, tra-
tando-se este último de um programa interno 
de qualidade da marca que visa garantir que 
todos os produtos satisfaçam diariamente os 

É ainda de destacar nos produtos Q Ce-
lls a tecnologia Q.QUANTUM das células que 
possibilita custos nivelados de energia mais 
baixos graças a maiores rendimentos. Isto é, 
a Q.QUANTUM combina as melhores carac-
terísticas de todas as tecnologias de células 
para obter um maior desempenho, em con-
dições reais, com baixos custos nivelados de 
energia (LCOE).

Como principais vantagens, os módulos 
fotovoltaicos Q CELLS apresentam o alto ren-
dimento mesmo sob elevadas temperaturas 
ambiente, bem como o funcionamento inde-
pendente das metades superior e inferior do 
módulo.

ZNSHINE SOLAR – GARANTIA 
LÍDER NO SETOR

 é considerada 
uma das maiores fornecedoras de soluções 

fotovoltaicas do mundo, tendo resistido com 
-

ção do setor da energia fotovoltaica.
Os módulos fotovoltaicos da Znshine 

apresentam-se na primeira linha de sistemas 
fotovoltaicos nos mercados residencial e em-

um custo acessível, sustentado pela sua ga-
rantia líder no setor.

Os produtos Znshine representam uma 
solução altamente flexível para diversos tipos 
de instalação, desde telhados industriais a 
pequenos sistemas fotovoltaicos domésticos 
ou até em grandes superfícies (no solo), per-
mitindo ainda a produção de energia limpa, 
poupando na conta de energia.

Seja na gama industrial ou residencial, 
os módulos fotovoltaicos monocristalinos 
da marca são produzidos com materiais e 
componentes selecionados que garantem 

apresentando como outras vantagens: eleva-

e melhor resposta à fraca iluminação. 
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