






Monitore cada Watt
do seu Sistema FV

A Solução perfeita para a gestão de dados e informações

relacionadas ao consumo e à produção de energia elétrica, a

partir de sistemas fotovoltaicos. Com o APP

multiplataforma, você conhece o valor da medição líquida

da unidade antes da fatura de energia chegar.

_Geração de Energia

_Manutenção Otimizada

_Consumo de Energia

_Consumo e Injeção na Rede

_Multiplataforma

Sistema de
Monitoramento



O melhor 
da energia FV 

em todas as 
suas formas.

Trabalhamos com as melhores marcas para seu Sistema FV.

A SICES Solar fornece as últimas tecnologias para projetos

de pequeno, médio ou grande porte com benefícios

tributários, e produtos provenientes de fabricantes de

renome mundial, que somente nós podemos oferecer.

_Produtos de marcas com renome mundial

_Proteção contra riscos e garantias SICES Solar

_Menos custos para seu investimento

_Suporte Técnico e Expertise da SICES Solar

Melhores
Marcas



A SICES Solar trouxe o melhor da tecnologia Italiana e uniu

com a produção Brasileira para o seu mais novo

lançamento: Estruturas de fixação em alumínio. Uma

solução mais eficaz, econômica e que vai se encaixar

perfeitamente no seu sistema fotovoltaico.

_Geometria otimizada para componentes do sistema FV SICES Solar

_Excelente resistência à corrosão graças às ligas de alumínio

de alta qualidade e aço inoxidável

_Tempo de montagem reduzido devido aos componentes

estruturais mais eficientes dos sistemas FV SICES Solar

_Estrutura modular adequada para qualquer

tamanho de sistema e módulo FV

Estruturas
de Fixação

Perfeita para
seu Sistema FV



A forma mais fácil de 
adquirir seu Sistema FV

O Consórcio Nacional Solar é uma iniciativa da SICES Solar,

maior provedor de soluções para equipamentos de Energia

Solar Fotovoltaica do Brasil e da UNIFISA, grande operadora

de consórcios do país.

_Viabiliza finaceiramente a execução dos projetos fotovoltaicos de

qualquer porte

_Parcelas compatíveis ou até mais baixas do que a conta de luz

_Indicado para os mais variados públicos

Consórcio
Nacional Solar



Maior competitividade 
para sua empresa e 

garantia para seus clientes

Pensando sempre na segurança e tranquilidade do cliente

final, a SICES Solar oferece duas linhas de seguro para

melhor atender as necessidades de sua empresa.

_1 ano de garantia inclusa

_Incêndio

_Raio ou explosão de qualquer natureza

_Danos elétricos

Linhas de
Seguros

Seguro SICES Solar All Risks. Sua competitividade é nossa maior

garantia.

Maior segurança para o consumidor, equipamentos protegidos

durante

o primeiro ano após a instalação e mais competitividade nas vendas.

_Roubo ou furto qualificado

_Vendaval

_Granizo

_Outras situações previstas em apólice

Seguro Risco Engenharia e Montagem. Seus equipamentos com cobertura

contra riscos de engenharia, projeto e instalação. Nosso intuito é zelar pela sua

empresa, pensando principalmente na tranquilidade ao instalar seu sistema.





Todas as soluções que você procura estão aqui.

A SICES Solutions é uma divisão do Grupo SICES Brasil pioneira na

indústria de geração de energia e traz um conceito de alta padrão em

produtos e serviços. Facilitando sua vida, com menos gastos e maior

bem-estar.

_Eficiência energética

_Mobilidade

_Automação

_Segurança energética (em breve)



Sices Solutions

A SICES SOLUTIONS oferece uma ampla gama de soluções completas que visam

facilitar a sua vida, promovendo maior economia e bem-estar, através de

serviços focados em eficiência energética, mobilidade, automação,

segurança energética, dentre diversos outros serviços.



Soluções de 
alta qualidade para 

seus clientes

Utilize a energia de forma eficiente para todos os aspectos

de sua vida. Conforto, funcionalidade, novos hábitos e

proteção ao meio ambiente. Consumo inteligente em todos

os momentos.

_Iluminação

_Climatização

_Motores

_Revisão e adequação de hábitos

Eficiência
Energética



Eficiência 
Energética

Primeiro passo – reduzir e ser mais eficiente
Segundo passo – gerar sua própria energia

Antes de pensarmos em gerar a nossa própria energia,
temos pensar em sermos mais eficientes na forma
como consumimos essa energia.

Ou seja, primeiro otimizar, “eficientizar” e depois 
pensar na geração própria



Eficiência 
Energética

A SICES Solutions oferece soluções completas voltadas para a
eficiência energética e apresenta as melhores opções de economia,
fornecendo desde uma consultoria personalizada, que abrange
estudos de viabilidade técnico-financeira e elaboração de projetos,

até a sua completa implementação.



Eficiência 
Energética

Como funciona



Você já percebeu como o mundo mudou?

Como diversos segmentos sofreram transformações

paradigmáticas....

- Telecomunicações, com o advento da telefonia móvel e a internet

- Medicina, com diversas novas tecnologias e técnicas

- Genética, com os avanços sobre as pesquisas sobre o DNA

- Transportes, com o surgimento do avião

- Robótica, Nanotecnologia, Aeroespacial, Geração de Energia....



E essas mudanças foram disruptivas, mudaram a estrutura principal,

a espinha dorsal de muitas empresas e fizeram surgir novos modelos de negócio



Mobilidade

O jornal na

década de 50 

O  jornal em 2017



Mova seu mundo com 
uma solução que 

respeita a natureza

loren

Mobilidade

O computador na

década de 70

O  computador em

2017



Mova seu mundo com 
uma solução que 

respeita a natureza

loren

Mobilidade

A geração de energia

nas décadas passadas

A geração de energia

hoje em dia



Mova seu mundo com 
uma solução que 

respeita a natureza

loren

Mobilidade

O carro em 1900

O  carro em 2017



Mova seu mundo com 
uma solução que 

respeita a natureza

Mobilidade

Acompanhe a velocidade das mudanças no mundo.

Atualmente, a humanidade está em busca de fontes

alternativas/renováveis. Nesse caminho, o setor

automativo passarão por uma mudança de

paradigma ainda maior, com a utilização de carros

elétricos e a evolução nos dispositivos de

armazenamento, sistemas de car-sharing e estações

de recarga rápida.

_Visita técnica e levantamento de dados

_Implementação

_Gestão e acompanhamento

_Melhores estações de recarga

Mobilidade



Novas soluções híbridas – solar fv, carregadores de 
veículos elétricos e armazenamento Mobilidade



Automação.

A SICES Solutions oferece soluções completas voltadas para a

integração e automação de equipamentos, passando pelo

entendimento das suas necessidades, a elaboração do projeto até a

sua completa implementação.



Todas as 
funcionalidades 
em uma solução Tenha economia, otimize seus processos e melhore a

gestão da sua operação através de soluções

personalizadas de integração de equipamentos.

_Iluminação inteligente

_Climatização

_Segurança

_Multimídia

_Jardins

Automação



Soluções em Automação

Automação



Por quê investir em soluções de Automação?

Automação

• Economize energia através da utilização de sensores inteligentes

• Otimize processos através da integração de equipamentos

• Ganhe tempo com a centralização do controle de equipamentos

• Aumente a segurança patrimonial através do monitoramento integrado do seu

negócio

• Obtenha praticidade e conforto utilizando um sistema integrado





Um horizonte de novas oportunidades se abrem para 

nossos clientes e parceiros com a nova linha de 

negócios Sices Solutions



SICES Brasil

Av. Portugal 1174, Cond. Empresarial ONIX,

Galpões 1, 2, 3, 4 e 5 | Itaqui | ITAPEVI (SP)

Cep: 06696-060 | +55 (11) 4193-2008

contato@sicesbrasil.com.br

www.sicesbrasil.com.br

www.sicessolutions.com.br
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Lucas Troia

Gerente de Novos Negócios – Sices Brasil

lucas.troia@sicesbrasil.com.br

011 94214-4176


