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Vela Solaris – Software House

CRITICAL KINETICS – Distribuidor 
exclusivo para Portugal

A Vela Solaris desenvolve o software de simulação

Polysun.

O Polysun é a sua ferramenta ideal de projeto e vendas.

Este possibilita uma valiosa ajuda no projeto de Sistemas

Solares Térmicos, Fotovoltaicos, Bombas de Calor e

também Sistemas Combinados.

A CRITICAL KINETICS é a empresa distribuidora em

exclusivo para Portugal deste software.

“Trabalhar com Polysun simplifica e acelera o nosso projeto. Polysun simplifica o projecto de sistemas e nos

ajuda no dimensionamento dos mesmos.. Além disso, Polysun gera relações profissionais que se transformam

em ótimas ferramentas de marketing e venda.” – Ole Pilgaard, Administrador, Heliodyne Corp.



Vantagens para Si, para a Empresa e 
para o Cliente

Ferramenta de Simulação de 
Qualidade comprovada!

Economia de tempo e demonstração de profissionalismo graças a um

projeto eficiente e seguro

Previsão de rendimento confiável com a inclusão de dados meteorológicos

do mundo inteiro e de sombreamento topológico

Otimização de sistemas novos ou já existentes

Resultados contendo todas as informações necessárias para pedidos de

incentivos

Fácil criação de relatórios significativos

Sempre atual graças ao banco de dados regularmente atualizado

Polysun está disponível para Windows e Mac

12 idiomas (alemão, inglês, francês, italiano, espanhol, chinês, português,

tcheco, polonês, grego, romeno, sueco e árabe)

Relatórios em 16 idiomas (os 12 anteriores e 4 adicionais só para

relatórios: holandês, eslovaco, turco e ucraniano)

“Trabalhar com Polysun simplifica e acelera o nosso projeto. Polysun simplifica o projecto de sistemas e nos

ajuda no dimensionamento dos mesmos.. Além disso, Polysun gera relações profissionais que se transformam

em ótimas ferramentas de marketing e venda.” – Ole Pilgaard, Administrador, Heliodyne Corp.



Principais Áreas de Atuação 

Níveis de Utilizador

Sistemas Solares Térmicos

Bombas de Calor e Sondas Geotérmicas

Sistemas Solares Fotovoltaicos

Designer – Ideal para Engenheiros, Projetistas

e Consultores de Energia

Professional – Ideal para Representantes

Comerciais e Instaladores

Áreas de Atuação 

Níveis de Utilizador 

“Trabalhar com Polysun simplifica e acelera o nosso projeto. Polysun simplifica o projecto de sistemas e nos

ajuda no dimensionamento dos mesmos.. Além disso, Polysun gera relações profissionais que se transformam

em ótimas ferramentas de marketing e venda.” – Ole Pilgaard, Administrador, Heliodyne Corp.



Características Gerais do Software

Versão Professional e Versão Designer

Vários idiomas: ex. Projeto em Inglês e impressão em

Espanhol

Professional Designer

Georreferenciação através de mapa em rede e produção

automática de dados climáticos do local

Logotipo da empresa no relatório de resultados e

seleção da moeda local

Cálculo económico: Integração do relatório profissional

com uma análise económica

Relatórios técnicos de todos os resultados. Visualização

de resultados ideais. Relatórios com informações

relevantes para convencer o cliente e facilitar pedidos

de financiamento

Penalização por sombreamento próximo – inserir

obstáculos de sombreamento

Criação ou alteração de esquemas hidráulicos.

Amplo banco de dados com modelos de apartamentos e

casas, sistemas de aquecimento e refrigeração, AQS,

piscinas, sistemas combinados e modelos empresariais.

Escritórios, uso comercial e industrial, calor de processo

e aquecimento urbano.

Variedade de resultados: avaliação mensal exaustiva dos

fluxos de energia, temperaturas, perdas de calor para

cada componente do sistema.



Sistemas Solares Térmicos

Versão Professional e Versão Designer

Banco de dados com os últimos coletores testados:

coletores planos cobertos, coletores de tubos,

absorvedor descoberto para piscinas;

Professional Designer

Definição da orientação para coletores (azimute);

Definição da inclinação do coletor;

Modificar força do vento nas proximidades do coletor;

Caldeira a gasóleo, gás, pellet, lenha e elétricas;

Cálculo do rendimento térmico bruto para coletores

cobertos;

Bombas de calor ar/água como dispositivos de

aquecimento central;

Coletores com concentração

Valores de inserção: possibilidade de simular campos de

coletores que tenham no máximo 10 000 coletores ou

50.000 metros quadrados;

Seguidor dos coletores de acordo com a posição do sol

(norte-sul, este-oeste, de dois eixos;

Modificar a força do vento nas proximidades do campo

de coletores



Bombas de calor

Versão Professional e Versão Designer

Banco de dados com Caldeira a gasóleo, gás, pellet,

lenha e elétricas & bombas de calor ar-água como

dispositivos de aquecimento adicional;

Professional Designer

Máquinas refrigerantes por compressão;

Definição da lógica de regulação (potência fixa ou

modular)

Criar/Importar e salvar geradores de calor e máquinas

refrigerantes definidos pelo usuário no banco de dados;

Bombas de calor água/água, água salgada/água

Inserir qualquer ponto de referência para definição de

bombas de calor água salgada/água no banco de dados

Máquinas refrigerantes térmicas;

Selecionar no banco de dados: geradores de calor e

máquinas refrigerantes de produtores locais



Sondas Geotérmicas e sondas de água 
subterrânea

Versão Professional e Versão Designer

Banco de dados de vários tipos de sondas geotérmicas;

Professional Designer

Definir o comprimento das sondas geotérmicas;

Projeto de sondas geométricas de acordo com SAI 384/6

Criar/importar e salvar sondas geotérmicas definidas

pelo utilizador no banco de dados Polysun;

Aquecimento do solo; definição da diferença de

temperatura média entre o ar e a superfície;

Possibilidade de definir o gradiente de temperatura

axial na terra; escolha entre várias camadas de solo de

diferentes composições;

Possibilidade de simular os campos de sondas

geotérmicas

Possibilidade de calcular a temperatura da água

subterrânea utilizando dados meteorológicos, ou inseri-la

diretamente

Simulação de sondas por água subterrânea



Sistemas Solares Fotovoltaicos

Versão Professional e Versão Designer

Até 3 campos fotovoltaicos com diferentes orientações;

Sistemas fotovoltaicos de micro e mini geração

Professional Designer

Bancos de dados com milhares de módulos testados;

Bancos de dados com centenas de inversores;

Perdas mismatching; Consideração da degradação

(simulação e projeto inversor

Até 30 campos fotovoltaicos com diferentes

orientações; 1 campo fotovoltaico com bateria;

Orientação (azimute) e inclinação dos módulos; Força

do vento nas proximidades; Definição da ventilação do

campo de módulos; Definição de fatores de degradação;

Definição de fator de perdas de cabos;

Assistente inversor que ajuda o utilizador no projeto do

sistema (ninversores, nºstrings, nºfotovoltaicos/srting);

Lista de Cabos; Potência Reativa; Bateria para

Otimização do Autoconsumo; Banco de dados de

baterias de e inversores de baterias;

Projeto de telhados fotovoltaicos: (disposição dos

módulos no telhado, inserção da forma do telhado

flexível);

Valores de inserção: possibilidade de simular campos de

módulos com potência nominal até 1milhão de kW.



Apresentação de 
software de 

simulação

Email: polysun@critical-kinetics.com

Telemóvel: (+351) 916 769 255

Morada: Madan Parque – Parque de Ciência e Tecnologia de Almada

Rua Francisco Costa, 2825-182 Caparica

GPS: 38.66245 ; -9.201800

mailto:polysun@critical-kinetics.com

