


Quem somos
A Dýnamis Solar é uma empresa do Grupo Dýnamis, atuando a

mais de uma década de excelência em soluções completas na

prestação de serviços.

Somos um integrador com foco no melhor pós-venda do 

mercado e soluções totais.

§ Na comercialização com profissionalismo e 

responsabilidade, levando economia e eficiência para os 

seus clientes e sustentabilidade para o planeta.



TRABALHAMOS COM AS MELHORES 
MARCAS AVALIADAS PELA BLOOMBERG E 
PEVETEC



Diferenciais da 
Dýnamis Solar

▶ Um Integrador exclusivo Fortlev.

▶ Equipe de engenharia 
especializa em modelagem para 
projetos fotovoltaicos.

▶ Gestão de Pós venda

▶ Equipamentos a pronta entrega.

▶ Equipe técnica de montagem e
O&M.



Benefícios
Sustentabilidade:
Trata-se de uma fonte totalmente limpa, renovável e com disponibilidade infinita (o sol).
Sua produção não emite qualquer tipo de poluição ou gases de efeito estufa, garantindo o
compromisso do país na diminuição de fO2.

Economia:
Uma vez instalado um sistema fotovoltaico você pode gerar 100% da energia que consome tendo uma
economia de até 95% em sua conta! Além disso é possível economizar em mais de um lugar, você pode
instalar em sua casa e abater na conta da residência e de seu negócio por exemplo.

Segurança e Durabilidade:
O equipamento tem durabilidade de no mínimo 25 anos e são desenvolvidos para resistir à situações
extremas , Linha de Crédito Especial: Os grandes bancos brasileiros já criaram linhas de crédito
especialmente para geradores fotovoltaicos, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica.
Dessa maneira a energia solar está cada vez mais acessível a todos!
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Modelos de Compensação
Geração Junto a Carga

Geração e consumo acontecem na mesma
unidade, parte da geração é
consumida instantaneamente.
O excedente de energia é convertido em 
créditos e pode ser utilizado para abater 
contas futuras, em até 60 meses Cliente 
principal residências e comércios



Modelos de Compensação
Autoconsumo Remoto

O titular da unidade consumidora é o
cliente final, ou seja, o cliente pode
usufruir do excedente da energia em
outra unidade consumidora, desde que
esta esteja sobre o mesmo CPF/CNPJ e
que seja atendida pela mesma
concessionária
Cliente principal comércios e indústrias
em Baixa Tensão.



Modelos de Compensação
Geração Compartilhada

O titular da unidade consumidora é o 
consórcio/cooperativa.
Isto permite que diferentes CPF/CNPJ
usufruam da geração de energia.
Eles podem estar em regiões diferentes,
porém devem ser atendidos pela mesma
concessionária.
Cliente principal: residência e comércio.



Modelos de Compensação
Integração

O modelo de Integração une a 
intermediação do negócio ou a venda do 
kit, o projeto de sistemas e a instalação. 
A empresa pode fornecer os equipamentos 
diretamente ao cliente ou então apenas 
intermediar a venda com uma 
distribuidora.


