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A Sunew foi criada em 2015 com o propósito de revolucionar o
paradigma de produção de energia e oferecer soluções energéticas
para um mundo em plena transformação.
Somos líder mundial em tecnologia Organic Photovoltaics (OPV),
fornecedora das maiores instalações implantadas em todo o
mundo. Após anos de pesquisa e desenvolvimento, a Sunew
construiu um processo de produção industrial contínuo e altamente
escalável.
Estamos sediados em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil.
Operamos

com

uma

equipe

internacional

apoiados

por

especialistas em mais de 16 países. Somos fornecedores globais
de grandes empresas e contamos com parcerias estratégicas para
a produção e instalação do OPV.

NEW WORLD
NEW ENERGY

ORGANIC PHOTOVOLTAICS
Flexível, leve, semitransparente e gerador de energia renovável. Os
filmes fotovoltaicos orgânicos (OPV) são a terceira geração da
tecnologia de células solares, uma das alternativas mais sustentáveis
e versáteis para geração de energia, com diversas possiblidades de
aplicações e soluções.
O OPV produz energia diretamente da luz solar, além de apresentar
uma eficiência de geração significativa sob luz artificial, usando
materiais sintéticos orgânicos à base de carbono.
O processo de produção demanda pequena quantidade de energia,
especialmente

quando

comparado

com

outras

tecnologias

fotovoltaicas, resultando em uma baixa pegada de carbono. Nossa
tecnologia torna realidade uma nova era de geração distribuída,
trazendo uma inovadora alternativa de energia fotovoltaica para as
cidades, veículos, edifícios inteligentes e para os mais diversos tipos
de aplicações ao se integrar com outros materiais.
Isso é inovação, isso é OPV, isso é Sunew!
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BIPV

LOW LIGHT

Características técnicas do OPV

Melhor
absorção da luz
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térmico
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Transparência

Alto desempenho
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Melhor relação
Potência x Peso

Menor pegada
de carbono
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resistência

Fácil transporte
e instalação

Coeficiente
térmico positivo

Design
customizável

Benefícios

Ideal para

Representação

1

Melhor
absorção da
luz em
diferentes
condições de
irradiação

SUNEW FLEX possui maior fator
de capacidade, gerando mais
energia para cada watt
instalado

Superfícies verticais,
contextos urbanos com
insolação indireta e,
especialmente, Building
Integrated Organic
Photovoltaic (BIOPV).
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2

Conforto
térmico e semi
transmitância
luminosa

Noite

SUNEW FLEX permite a
passagem da luz visível e
reduz significativamente a
transmitância de espectros
ultravioleta e infravermelho

Radiação Solar (W/m²)

Características

OPV

a-Si

c-Si

GISi

UV

IV

Luz
Visível

1%

25%

30%

Superfícies que almejam o
aproveitamento da
iluminação natural como
claraboias, domos, áreas de
convivência e estufas
agrícolas.

3

Aumento de
performance
com o
aumento da
temperatura

Superfícies expostas à
radiação constante como
coberturas, tetos veiculares
e fachadas de edificações.

Eficiência Normalizada

1,4

A eficiência do OPV cresce com
o aumento da temperatura
externa - SUNEW FLEX™
possui um coeficiente térmico
positivo, ao contrário das
demais tecnologias.
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Luminosidade

Ambientes com iluminação
artificial como galpões,
escritórios e indústrias.
Solução focada para
mercados de IoT, Gadgets e
Mobiliário Inteligente.

SUNEW FLEX™ é a tecnologia
mais leve para a geração de
energia solar: 35Wp/kg

Superfícies com
restrição de carga
como tendas de lona
tensionada, estruturas
navais e veículos
elétricos leves de
mobilidade urbana

GERADORES

Aumento da eficiência (x)

8

SUNEW FLEX™ possui alta
capacidade de aproveitamento
de luz - especialmente em
ambientes com baixa
luminosidade. Garante a melhor
geração de energia em
ambientes com luminosidade até
600x menor que a luz direta do
Sol.
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Melhor relação
potência x
peso
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Benefícios
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Representação

Tempo de retorno energético (anos)
3

6

Menor
pegada
de carbono
entre
tecnologias
solares

Em apenas 1,5 ano de operação
o SUNEW FLEX™ compensa a
energia necessária para sua
produção. Seu descarte é
sustentável - 95% dos materiais
são orgânicos

Construções, instalações
e aplicações com
certificados de
sustentabilidade como
LEED Certification,
International Green
ConstructionCode
(IgCC), etc.
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8

9

Alta
flexibilidade
e resistência

Facilidade de
transporte e
instalação

Design
customizável

SUNEW FLEX™ pode ser
aplicado em superfícies
curvas sem afetar sua
funcionalidade.

SUNEW FLEX™ pode ser
transportado em tubos ou
em folhas. É leve - 800g/m² e
fino - 0,6mm de espessura
Sua instalação mecânica
assemelha-se a aplicação de
películas adesivas e a elétrica
segue o padrão mundial do
mercado fotovoltaico

GERADORES
SUNEW FLEX™ é versátil em
tamanhos, formatos e cores:
pode ser produzido adaptado
para diferentes tamanhos e
formas geométricas.

Superfície de design
assimétrico e dinâmico,
encontradas em estilos
arquitetônicos, no
segmento automotivo e
em mobiliários urbanos.

Transporte simples
e instalação rápida
especialmente em
áreas remotas e de
difícil acesso

Superfícies que
integram ambientes de
design como
fachadas, pele de
vidro, mobiliário
urbano, entre outros.

mono-si

multi-si

a-si

Diâmetro
mínimo de
curvatura
120mm

500W

Thin film-si

Cd-TE

Especificações Técnicas

FLEX

TM

Comprimento (C)

DIMENSÕES

PROPRIEDADES
ELÉTRICA

[m]

0,67

1,30

TM

SUNEW FLEX
12

TM

SUNEW FLEX
14

1,55

TM

SUNEW FLEX
20

1,81

2,57

[mm]

0,63

Largura (L)

[m]

0,53

Potência nominal (Pmax)

[W]

9,00

18,1

21,7

25,3

36,1

Corrente de máxima potência (Imax)

[A]

564,2

1128,4

1354,1

1579,8

2256,8

Eficiência

[%]

Tensão de máxima potência (Vmax)

[V]

16

Tensão de circuito aberto (Voc)

[V]

24,9

3.5

Corrente de curto circuito (Icc)

[A]

789,9

1579,8

1895,7

2211,7

3159,5

Peso (sem adesivo)

[kg]

0,3

0,5

0,6

0,7

1,1

Peso (com adesivo)

[kg]

0,4

0,7

0,9

1,0

1,4

Organic Solar Cell (OPV)

Transparência

≤ 30
Verde

Cor

IP67; classe de inflamabilidade 5VA IED 1000V/UL600V; Conector MC4

Junction Box

1 - Instalado no Junction Box

Diodo de by-pass
Temperatura de operação

[˚C]

Raio mínimo de curvatura
Resistência à bobinagem

[mm]

+10 até +85
120

[ciclos]

40.000

Temperatura de armazenamento

[˚C]

+10 até +40

Umidade ambiente para
armazenamento
Tensão máxima do sistema

[%]

50 ± 5

[V]

600

Coeficiente de temperatura*

[%/C]

0,35
6 meses contra defeito de fabricação

(no diâmetro mínimo)

CONDIÇÕES DE
TRABALHO

SUNEW FLEX
10

Espessura

Célula Solar

PROPRIEDADES
MECÂNICAS

SUNEW FLEX
5

TM

Garantia

*Coeficiente de temperatura até 45˚C

TM
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www.sunew.com.br

