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Você conhece
a Demape?

Somos uma empresa que atua há mais de 30 anos no
mercado de iluminação, desenvolvendo produtos inovadores
e de qualidade, atendendo às certiﬁcações técnicas do
segmento.
Utilizando toda nossa expertise, iniciamos nossas operações
no setor de energia renovável em 2015, com o objetivo de
ser referência no mercado de distribuição de KITs e soluções
completas para empresas e residências que buscam projetos
com energias renováveis.
Contamos com proﬁssionais altamente qualiﬁcados e
parcerias com centros de desenvolvimento e pesquisa, o que
permite um processo de melhoria contínua e inovação.

Principais
diferenciais
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Unidade Fabril dedicada à produção e laboratório de
teste de alta tecnologia
Produtos de qualidade e certiﬁcados por órgãos
competentes (INMETRO, ELETROBRAS, TUV SUD e
normas ABNT)

Suporte técnico acessível

Vão além da entrega do produto, desenvolvem o
projeto para o cliente
SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS

Equipe com excelente conhecimento técnico
e constantemente capacitada

/demapeoﬁcial

/demape

Linha residencial

Por que escolher a Demape?

Linha comercial

Se você mora em casa, sabe que uma

Contamos com uma equipe de engenharia preparada para

Economize a curto e longo prazo na conta

das maiores preocupações do dia a

desenvolver projetos completos e auxiliar projetistas e

de energia com o sistema fotovoltaico, que

dia é controlar a conta de energia elétrica. A Demape possui

instaladores na elaboração da melhor solução para cada cliente.

permite a redução imediata dos gastos com eletricidade

uma ótima opção para diminuir os gastos da sua residência,
instalando nosso sistema de energia solar residencial.

e possibilita melhor previsibilidade das despesas geradas
Além disso, nossos parceiros trabalham dentro das normas de

futuramente.

segurança e conﬁabilidade para entregar à sua empresa um
A Demape ajuda você e você ajuda o meio ambiente através de

produto ﬁnal acima das expectativas!

soluções sustentáveis!

Com a nossa linha de produtos renováveis, você pode adquirir
projetos e soluções completas personalizadas, de acordo com
a necessidade de cada cliente e de suas instalações.

COM A ENERGIA RENOVÁVEL, SUA CASA PODE GASTAR

O Portal Solar, 1°e maior portal de energia solar do Brasil,

MENOS E SER PARCEIRA DO MEIO AMBIENTE.

confere o selo de “Empresa Veriﬁcada” para as empresas

COM A ENERGIA RENOVÁVEL, SUA EMPRESA PODE SER

CONHEÇA OS BENEFÍCIOS!

de energia solar que comprovem aptidão e conhecimento

MAIS SUSTENTÁVEL E AINDA ECONOMIZAR.

prévio na execução de projetos e instalações de sistemas

CONHEÇA OS BENEFÍCIOS!

fotovoltaicos.
Conta de energia
até 95% mais
barata

Gera energia
mesmo em dias
nublados

Instalação simples,
rápida e sem efeitos
na infraestrutura
local

Painéis com
25 anos de
vida útil

Alta resistência e
baixa necessidade
de manutenção

Sistema de
compensação de
créditos de energia – o
que você não gastou, é
abatido da conta

Monitoramento
online e remoto da
geração de energia
– mais controle em
suas mãos

Equipamentos
certiﬁcados pelo
INMETRO, ANEEL
e Normas de
concessionárias

Mas como funciona?
1

Rápido
retorno sobre
investimento

Conta de energia
até 95% mais
barata

Isenção de impostos
(ICMS, Pis, Coﬁns
e IPI)

Equipe capacitada
para instalação

Alta resistência e
baixa necessidade
de manutenção

Sistema de
compensação de
créditos de energia – o
que você não gastou, é
abatido da conta

Monitoramento
online e remoto da
geração de energia
– mais controle em
suas mãos

Equipamentos
certiﬁcados pelo
INMETRO, ANEEL
e Normas de
concessionárias

Por meio de módulos fotovoltaico a radiação solar produz
eletricidade.

2

A eletricidade gerada é enviada para um inversor conectado ao
quadro de energia existente

Linhas de ﬁnanciamento para sua casa

3

Para sistemas conectados, quando a quantidade de eletricidade
gerada é maior do que o consumo, todo o excedente é recebido

Linhas de ﬁnanciamento para sua empresa

pela concessionária que gera um crédito para o consumidor.

3

1

3

Energia

Energia

2

Energia solar gerada
Energia concessionária
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