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A Albaenergy Solutions Lda é uma empresa  jovem e dinâmica, que se dedica 

à prestação de serviços. 

 
 

 

Conscientes da escassez e limitação dos recursos energéticos do planeta e do 

crescente aumento do consumo de energia, assumimos o compromisso de 

apoiar os nossos clientes na selecção, manutenção e utilização de sistemas de 

produção de energia, tendo em vista a redução dos seus consumos energéticos. 

Sabendo que a única forma de estar no mercado é através de um compromisso 

sério e de uma dinâmica competitiva, propomo-nos alcançar estes objetivos 

colocando ao seu dispor todo o “Know-How” e experiência da nossa equipa 

técnica. Queremos ser o seu parceiro na área da energia. 
 

 

Uma equipa de confiança ao seu lado na gestão da sua energia! 

Venha conhecer as soluções que temos para si… 
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Energias Renováveis 

 Solar Térmico 

 Circulação Forçada 

 Termossifão 

 Solar Fotovoltaico 

 Unidades Produção Auto-Consumo (UPAC) 

 Unidades Pequena Produção (UPP) 

 Unidades Isoladas (Off-Grid) 

 Biomassa 

 Caldeiras a Lenha 

 Caldeiras a Pellets 

 Caldeiras a Policombustível 

 Recuperadores de Calor 

 Fogões a Lenha 

     Sistemas de Climatização  

 Ar Condicionado 

 Caldeiras a Gás 

 Caldeiras a Gasóleo 

 Bombas de Calor 

 Aerotermia 

 Geotermia 

 AQS 

 Pavimento Radiante 

 Radiadores 

 Ventiloconvectores 

 
 

     
 

A SUA ENERGIA EM BOAS MÃOS… 

Serviços em Destaque 
Contratos de Manutençao 

 Fotovoltaico 

 Contrato de Manutenção Standard 

 Contrato de Manutenção Premium 

 Termografia aos Módulos Fotovoltaicos 

Térmico 

 Contrato de Manutenção Anual Standard 

 Contrato de Manutenção Personalizado 

Consulte-nos para conhecer melhor as soluções 

que temos para si! 

Um sistema solar ou de climatização 

sem manutenção pode sofrer 

significativas perdas de rendimento 

sem que ninguém se aperceba, 

alterando consideravelmente o tempo 

de retorno previsto para o 

investimento. 
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