
 
 

 
  

 
 

                   
 

 

A PROINSO fornece material 
fotovoltaico à companhia elétrica 

RenEnergy no Reino Unido  
 

 
 A PROINSO forneceu uma primeira encomenda de 560 kW de 

módulos e inversores solares para uma instalação solar fotovoltaica 
situada no Suffolk (Grã-Bretanha), encargo feito pela companhia 
elétrica britânica RenEnergy. 

 Trata-se de oito telhados solares que alcançarão uma produção de 
637,687 kWh para a Frederick Hiam Ltd, companhia especializada na 
produção e embalagem de hortaliças e legumes, com mais de cem 
anos de história. 

 A empresa utilizará para a sua atividade diária 100% da eletricidade 
gerada pelas oito instalações solares. 

 A PROINSO ampliou recentemente a sua delegação de Londres com 
novos escritórios e um novo armazém logístico de 3.000 m2. 

 Além disso, a companhia dispõe de 32 empresas britânicas 
integradas na sua Rede Internacional de Instaladores Qualificados. 

 A PROINSO estará presente na Solar Power UK (Hall 3 - B1-5), feira 
celebrada de 26 a 28 de Outubro na cidade de Birmingham e na qual 
apresentará as últimas novidades da TRINA e da SMA, para além dos 
produtos que distribui habitualmente. 
 

 
18 de Outubro de 2011.- A PROINSO –empresa especializada na distribuição de módulos, 
inversores, seguidores e estruturas fixas para instalações solares fotovoltaicas-, acaba de 
fornecer a sua primeira encomenda à companhia elétrica britânica RenEnergy (560 kW de 
módulos TRINA e inversores SMA), para uma instalação solar fotovoltaica instalada em oito 
telhados da municipalidade de Suffolk, no nordeste de Londres, dentro das encomendas que 
prevê fornecer. 
 
O cliente final do projeto é a Frederik Hiam Ltd, uma centenária empresa agroalimentar 
especializada na produção, embalagem e comercialização de hortaliças e legumes que passará a 
utilizar 100% da eletricidade gerada pela nova instalação fotovoltaica (637,687 kWh), para a sua 
atividade diária. 
 
A PROINSO realiza uma avaliação muito positiva do fornecimento declarando: “estamos 
orgulhosos da confiança depositada pela RenEnergy na PROINSO ao tratar-se de um projeto de 
grande relevância em energia solar fotovoltaica, tendo em conta a dimensão das instalações 
na zona e porque é a primeira encomenda de uma das companhias elétricas pioneiras no setor 
da energia renovável, que cria uma base para novos fornecimentos”. 
 
A RenEnergy é uma companhia elétrica britânica que teve um grande crescimento ao longo dos 
últimos anos durante os quais apostou na inovação em energias renováveis. É hoje uma das 
poucas companhias do Reino Unido com acreditação MCS em quatro tecnologias: energia solar 
fotovoltaica, bombas de calor, turbinas de energia solar térmica e eólica. A companhia –com 
sede central em Norfolk-, participou na concepção e instalação de mais de 4 MW de energia 
fotovoltaica no Reino Unido. 
 
A PROINSO estará presente de 26 a 28 de Outubro na feira Solar Power UK (Hall 3 - B1-5) 
celebrada em Birmingham. Nesta ocasião apresentará as últimas novidades da TRINA e da SMA, 
para além dos produtos que distribui habitualmente. 
 



 
 

 
  

 
 

                   
 

 

 
 
 
 
Aposta no Reino Unido 
 
A PROINSO abriu recentemente uma nova delegação e um armazém logístico em Londres, com 
os quais pretende reforçar a sua presença no mercado britânico. Para isso dispõe de uma equipe 
local de profissionais altamente qualificados e com grande experiência no setor das energias 
renováveis, chefiada por Mark Randall. Nas suas previsões, a PROINSO UK prevê atingir uma 
quota de 10% do mercado britânico no ano 2012. 
 
Na sua nova delegação britânica, situada no número 943 de Yeovil Road (Slough), a PROINSO 
também trabalha para dar serviço e apoio aos 32 Instaladores Qualificados dos quais dispõe na 
atualidade no Reino Unido, assim como para a captação de novos instaladores e clientes. Além 
disso, o armazém logístico de Slough dispõe de mais de 3.000 m2 o que lhe permitirá dispor de 
um stock permanente para os seus clientes. A PROINSO poderá desta forma flexibilizar e reduzir 
os prazos de entregas aos pequenos instaladores fotovoltaicos para os seus projetos. 
 
É importante salientar os acordos para a formação da Rede de Instaladores Qualificados que a 
PROINSO UK fechou com a EcoSkies, dentro do seu programa internacional de 
formação PROINSO Solar Training School. O EcoSkies é um dos principais centros de 
formação de instaladores fotovoltaicos no Reino Unido, com os quais a PROINSO colabora 
através do seu programa, com a entrega de material didático, organização de conferências e 
programas formativos para os instaladores da sua Rede. 
 
 
Líder mundial em distribuição solar fotovoltaica 
 
A PROINSO dispõe de delegações no Reino Unido, em Espanha, na Alemanha, na Grécia, na 
Itália, nos Estados Unidos, no Canadá, na China e na República Checa. Na atualidade, a sua 
Rede Internacional de Instaladores Qualificados alcança as 1.743 companhias 
integradas em todo o mundo.  
 
No fim do mês de Setembro 2011, a companhia ultrapassou os 1.000 MW de módulos e 
inversores fornecidos às mais de 1.743 empresas que fazem parte da sua Rede de 
Instaladores Qualificados em todo o mundo para instalações solares fotovoltaicas. Com 
este valor recorde, a PROINSO reforça a sua posição como uma das companhias líderes no seu 
setor, que alcança o GW fornecido. 
 
 
 
 Informação corporativa: PROINSO      www.proinso.net 
 
 
A PROINSO é uma empresa especializada na distribuição de módulos, inversores, 
estruturas fixas e seguidores para parques solares fotovoltaicos.  
 
Dispõe de contratos de distribuição com a TRINA SOLAR, a CANADIAN SOLAR e a REC 
para os módulos, com a SMA para os inversores e é responsável pela distribuição dos 
seguidores e estruturas fixas da MECASOLAR. É o primeiro distribuidor mundial de 
módulos TRINA, assim como o principal distribuidor de inversores SMA, sendo um 
distribuidor global do fabricante alemão.// 
 
 
 
 


