
Esquema de Montagem 

para Sistema Solar
Resumo informativo de como fazer a instalação de um sistema 

solar em autocaravanas/caravanas.



Identificação de Pontos Fulcrais para a 

Instalação

1. Identificação do melhor espaço para a colocação do Painel Solar, evitando: 

A. Espaços onde exista muito atrito por força do vento, ou deslocação do veículo;

B. Possíveis sombras, afectando negativamente o rendimento do painel;

C. Espaços muito longos entre o painel e as baterias;

D. Espaços com altos e baixos ou desnivelados, impossibilitando  deste modo a boa 

colagem da estrutura.



Exemplos:

Boa escolha de 

espaço, pois não tem 

qualquer sombra e 

“está plano”; já o 

lado contrario, tem a 

estrutura que faz 

sombra e a 

parabólica.

Má escolha, pois a 

parabólica faz 

bastante sombra.



Passagem de Fios

 Identificar o melhor sitio para fazer o furo no tecto da autocaravana – de 

preferência furar onde no interior exista um armário ou similar – deste modo 

irá esconder a entrada dos fios e também será colocado o Regulador de Carga 

dentro do mesmo;

 Fazer o furo no topo da autocaravana com uma broca de 10mm de madeira, 

passar os cabos por dentro da caixa estanque e pelo buraco feito no tecto;

 Levar os fios até ao regulador mas sem fazer a ligação dos mesmos.



Fixação dos Painéis e Caixa de Passagem

 Preparar a zona onde irão colocar o painel;

 Lixar um pouco a zona e limpar o melhor possível quaisquer gorduras ou 

sujidade;

 Colocar o painel ao contrário de maneira a que a parte lisa da estrutura fique 

virada para cima;

 Aplicar o polímero em zigue-zague em abundância; 

 Fazer um risco com o polímero no tecto da autocaravana onde irá ficar a 

estrutura;

 Virar o painel e encostar na zona pré-preparada e aplicar força para espalhar 

o polímero. Aplicar a fita americana nos topos e meio para ajudar a fixar o 

painel.



Fixação dos Painéis e Caixa de Passagem
(continuação)

Seguir o exemplo da fotografia;

De seguida fechar a caixa de derivação e encher o furo no tecto da 

autocaravana e o fundo da caixa estanque de polímero, tendo sempre 

atenção para reforçar as zonas laterais da caixa; 

Colocar a fita americana na caixa para ajudar a fixar durante a 

secagem.



Regulador de Carga

Aparafusar o regulador de carga ao interior do armário;

Trazer dois cabos solares de 4mm da bateria até ao regulador, 

ligar ao borne da bateria de apoio da autocaravana;

Ligar sempre em primeiro o positivo e o negativo que vem da 

bateria e só depois os dois do painel, pois se fizerem o contrário 

poderão danificar o regulador de carga.



Regulador de Carga
(continuação)

A instalação dos cabos é fácil: é só seguir a legenda. Confirmar sempre com o 

multímetro a polaridade dos cabos e, MUITO IMPORTANTE, a má ligação dos cabos irá 

danificar o regulador de carga.



Finalização

 Colocar a autocaravana ao sol e confirmar com o multímetro:

A. Se a voltagem de funcionamento dos painéis é superior ao das baterias;

B. Confirmar se a voltagem das baterias sobe e se sofrem carregamento;

C. Ligar alguns elementos elétricos da autocaravana para gastar bateria e ver se 

a bateria desce a voltagem, depois desligar os mesmos e confirmar se ela 

volta a subir;

D. Se os painéis tiverem a funcionar perto dos 18V, ou se a bateria estiver acima 

de 14,5V, falha na bateria ou do regulador.



Tempo de Secagem do Polímero

 Retirar a fita dois dias depois da colocação do painel, para fazer um ciclo de 

secagem completo;

 Não aplicar o polímero em sítios sujos, gordurosos ou húmidos, uma vez que 

não pode apanhar água ou outro líquido. Tentar não aplicar em dias de chuva, 

ou pelo menos não fazer o ciclo de secagem do polímero à chuva.



Contactos

 Qualquer questão que tenham, técnica ou teórica, podem contactar-nos, que 

iremos ajudar o melhor possível:

André Pita: 916830806


