
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Áreas de colocação dos módulos e áreas 
de exclusão no layout da instalação.  

 Inserção automática e automatizada dos 
módulos em áreas delimitadas 

 
 

 

Posicionamento automático dos módulos fotovoltaicos nas 
áreas predefinidas 

 
O software SOLergo, tornou-se ao longo desses anos, o principal ponto 
de referência de projetistas e instaladores de sistemas fotovoltaicos. A 
Electro Graphics continua investindo na evolução do SOLergo para 
torná-lo cada vez mais uma ferramenta completa e essencial ao 
trabalho no dia a dia. 
Entre as principais novidades da versão 2018, tem-se o posicionamento 
automático dos módulos nas áreas predefinidas. 
SOLergo 2018 oferece ao projetista uma ferramenta sempre mais 
eficiente e precisa para o desenho do layout da instalação; a 
modalidade de inserção automática em áreas de instalação, de fato, 
prevê o posicionamento automático dos módulos no interior das áreas 
de instalação predefinidas. Além disso, é possível definir as áreas 
vetadas, ou seja, superfícies não aptas à instalação dos módulos, 
tipicamente porque se encontram cobertas por obstáculos ou não 
aptas a sustentar os módulos fotovoltaicos (por exemplo, entradas de 
luz em um telhado ou cobertura). As áreas vetadas são excluídas da 
distribuição automática dos módulos.  
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Posicionamento dos módulos nas áreas definidas  
SOLergo 2018 melhorou o desenho do layout da 
instalação oferecendo ao projetista uma ferramenta 
completa e precisa; a modalidade de inserção automática 
nas áreas de instalação permite o posicionamento 
automático dos módulos fotovoltaicos no interior de áreas 
de instalações predefinidas. 
Para poder se instalar os módulos é necessário definir as 
áreas de instalação, portanto, na janela Posicionamento 
dos módulos, ative a caixa de seleção Modalidade de 
inserção automática na área de instalação e ative o 
procedimento com o habitual botão Inserir.  
Além das áreas de instalação, é possível definir as áreas 
vetadas, ou seja, as superfícies não aptas à instalação dos 
módulos; estas áreas são excluídas da distribuição 
automática dos módulos.  
Se a superfície de instalação, excluídas as áreas vetadas, 
não for suficiente para conter todos os módulos a serem 
traçados, a operação de inserção automática será 
interrompida e será exibida uma mensagem de alerta. A 
lista de strings da janela Posicionamento dos módulos 
indicará com um ponto de interrogação a última linha 
desenhada parcialmente.  
Lembre-se que a definição das áreas de instalação e das 
áreas vetadas pode ser feita com êxito a partir de uma 
imagem de satélite do Google Maps, de maneira a 
estabelecer diretamente o perímetro real das áreas envolvidas pela instalação; obtém-se assim um layout fotográfico realístico 
da situação dos locais após a instalação sistema.  
 
Áreas de instalação 
Para definir uma nova área de instalação, selecione Áreas > Nova área de 
instalação, na barra de ferramentas e desenhe uma área poligonal, na qual em 
seu interior serão posicionados os módulos fotovoltaicos: selecione vários 
pontos e pressione ESC para terminar o desenho da área e visualize a janela 
Configuração da área de instalação.  
Cada área de instalação deverá ser associada a uma das exposições definidas na 
página Exposições, da qual o SOLergo extrai os dados de inclinação e orientação 
da superfície. Os módulos serão desenhados nas áreas de instalação que 
correspondem a exposição atribuída à linha.  
O traçado ocorre com base na inclinação e orientação da superfície de 
instalação dos módulos, bem como com a direção do Norte, tais dados 
permitem a definição do retângulo de obstrução máximo a ser traçado que, 
cruzado com a área de instalação, determinará as áreas efetivas de desenho dos 
módulos. O comprimento da linha e o número de módulos por linha são 
determinados automaticamente com base no preenchimento requerido.  
Além disso, também é possível especificar um offset, tanto paralelo quanto 
transversal na linha de instalação, para a inserção automática dos módulos; tal 
dado determina uma margem entre a borda dos módulos e o perímetro das 
áreas de instalação.  
 
Áreas vetadas 
Para definir uma nova área vetada, selecione Áreas > Nova área vetada, na barra de ferramentas. As áreas vetadas indicam 
superfícies não aptas à instalação de módulos, tipicamente porque se encontram obstruídas por obstáculos ou não se 
encontram aptas a sustentar os módulos fotovoltaicos como, por exemplo, entradas de luz em um telhado ou cobertura. As 
áreas vetadas são excluídas do procedimento de inserção automática dos módulos.  

Posicionamento automático dos módulos fotovoltaicos nas áreas predefinidas 

Desenvolvido por: 
ELECTRO GRAPHICS Slr 
35018 – S.Martino di Lupari (PD) – Italy 
www.electrographics.it 

Distribuído por: 
HIPER ENERGY do Brasil Ltda 
88801-500 – Criciúma (SC) – Brasil 
Tel.: (48) 2102 7703 / (48) 2102 7704 
info@hiperenergy.com.br – www.hiperenergy.com.br 
 

mailto:info@hiperenergy.com.br

