
 

 
 
 
 
 
As principais novidades introduzidas são apresentadas 
a seguir no software SOLergo Série 2022 da Electro 
Graphics. 
 
Novo modelo 3D para a definição das áreas de 
instalação  
Possibilidade de gerar o modelo 3D da área de 
instalação do sistema fotovoltaico a partir de Imagens 
de satélite do Google Maps e imagens externas 
(capturadas por drone ou com outra ferramenta), com 
funções de extrusão e modelagem sólida. 
 

 
 
Possibilidade de definir as áreas de instalação dos 
módulos fotovoltaicos e obstáculos no modelo 3D. 
Dimensões, elevação, inclinação e outras 
propriedades do telhado podem ser definidos e 
editados com 
operações simples no modelo 3D.  
A nova análise preliminar das perdas por 
sombreamento é deduzida do modelo 3D. 
Pré-visualização no modelo 3D do desempenho 
energético nas várias áreas de instalação. 

 

 

 

 

 

Possibilidade de criar as renderizações do sistema 
fotovoltaico e salvar as visualizações individuais para 
serem revisadas. As imagens também são salvas e 
exibidas no relatório descritivo. 
 

 
 
 
 

Evolução nos Projetos fotovoltaicos 



 

 

Série 2022 – Evolução nos Projetos fotovoltaicos 

Layout – Posicionamento dos módulos 
Gerenciamento da quantidade Strings por estrutura e 
Espaçamento entre estruturas no Layout dos módulos. 
Essas novas funções permitem definir a quantidade de 
strings que uma estrutura vai possuir e os respectivos 
espaçamentos entre as estruturas, útil para o 
posicionamento dos módulos em solo. 
 

 
 
Importar consumo 
Possibilidade de importação do consumo mensal de 
um arquivo de texto ou planilha (.csv e .txt) através da 
área de transferência. 
 

 
 
Além disso, é possível copiar as doze linhas 
correspondentes aos valores de consumo mensal de  
uma planilha para a área de transferência e colá-las 
nos campos correspondentes. 
 
Único sistema de acúmulo ou para cada gerador 
Gerenciamento de um sistema de acúmulo individual 
para cada gerador de modo que possa ser inserido, em 
um sistema fotovoltaico, vários sistemas de acúmulo. 
Para definir as características do sistema de acúmulo 
deve-se acessar a página Componentes de cada 
gerador e acessar o botão Acúmulo. 
 

Gráfico de consumo do usuário 
Utilizando o botão da barra de ferramentas acima do 
gráfico de consumo do usuário, é possível personalizar 
as cores dos histogramas do gráfico de consumo x 
geração. 
 
Perdas dos transformadores de isolamento 
Ao utilizar os transformadores de isolamento para cada 
inversor ou para o sistema, agora é possível obter o 
cálculo das perdas dos transformadores. As perdas 
são adicionadas no campo Perdas por conversão. 
 

 
 
Atualização do diagrama elétrico 
Possibilidade de representar a proteção do padrão de 
entrada (Medidor).  
Nova representação da marcação dos cabos CA ao 
realizar a conexão de inversores monofásicos (F+N) 
conectados em fase-fase em sistemas com rede de 
alimentação bifásica (2F+N) e trifásica (3F+N). 
 
Atualização da documentação produzida e 
gerenciamento de marca d'água 
Em todos os documentos gerados pelo SOLergo, é 
possível inserir um texto de marca d'água visível no 
fundo da folha. Além do texto a ser exibido, é possível 
customizar a fonte e a disposição. 
 
Autoconsumo remoto 
Atualização das informações do crédito alocado para 
os sistemas com Autoconsumo remoto. Agora é 
exibido o percentual de crédito alocado apenas para as 
unidades remotas. 
 
Extensão e atualização de módulos e inversores 
fotovoltaicos no banco de dados 
Integração de novas séries no arquivo para todos os 
tipos de dispositivos que podem ser usados em um 
sistema fotovoltaico. 


