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“As empresas impulsionadas por empreendedores são ‘diferentes’, e a Krannich 

Solar é uma empresa impulsionada por empreendedores típica.  

Nós vemos nosso negócio como muito mais do que um trabalho. Nós queremos 

que nossas operações tenham significado. Nossas ações são baseadas na nossa 

crença, na nossa visão de ‘energias 100% renovaveis. Mais de 25 anos na indústria 

fotovoltaica significa mais de 25 anos de operação em mercados voláteis  

fortemente impactados pelas condições políticas. Tendo garantido nossa posição 

atual, nós vemos os anos que virão com otimismo confiante.

Nossa estratégia internacional é a garantia do nosso sucesso e continuará a  

determinar o nosso curso”.
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TRANSFORMANDO 
CONVICÇÃO EM AÇÃO

Experiência?  
Voltada para o futuro!

Originalmente uma operação de duas pessoas, hoje a Krannich é uma 

empresa internacional de sucesso. Administrada pelo proprietário, 

amigável e confiável.  A responsabilidade pessoal e confiabilidade 

individual são nossos principais pontos. 

Kurt Krannich sempre esteve convencido com a ideia de usar energia 

solar para gerar eletricidade. Pensador prático e pesquisador teórico 

em um só. Assim, a empresa comercial surgiu e se tornou um dos 

principais nomes no mercado fotovoltaico global. Hoje, a Krannich 

concentra suas operações na distribuição de todos os componentes 

que compõem um sistema FV. Nossas características primárias são 

nossos parceiros de longa data, nossa tecnologia inteligente, nossos 

sistemas estado da arte e nossa equipe dinâmica.

100% de compromisso
para energia 100% renovável

A energia solar já é uma das nossas principais fontes de energia. 

Nossa convicção é também a força que nos motiva. Nossa missão é 

clara. Sempre que as necessidades e requisitos dos nossos clientes 

estiverem envolvidas, a velocidade é essencial. Felizmente, temos 

muitas características que atendem a isso: nosso vasto portfólio de 

produtos, alta disponibilidade e flexibilidade extremamente alta.

Especialistas com familiaridade e experiência no mercado, com

conhecimentos técnicos e talento para identificar tendências.

E nossos clientes? Eles são instaladores e planejadores de sistemas

FV de todos os tamanhos, suportados por nós em todas as fases do

projeto com nossos produtos, experiência e serviços da mais alta

qualidade. Como atacadistas especializados em suprimentos e

sistemas fotovoltaicos, somos insiders da indústria, provedores de

serviços, especialistas em otimização, consultores e tomadores de

ações práticas. Mas antes de mais nada, somos parceiros

especialistas.



GLOBAL? 
ABSOLUTAMENTE NORMAL!
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Nossas raízes estão na Alemanha, mas nosso sucesso como

especialistas em energia fotovoltaica se estende por todos os

continentes. Como fazemos isso?

Com paixão! O fundador da empresa e os nossos funcionários 

têm uma coisa em comum: a paixão pela energia solar.

Um centro de logística com 5.500 produtos diferentes em

estoque? É claro que estamos orgulhosos! Mas o melhor de 

tudo é que os produtos não ficam muito tempo nas prateleiras: 

eles estão sempre a caminho para os nossos clientes. Nós não

concordamos que “o que vale é a viagem”. As operações de

logística demonstram sua qualidade quando os produtos são

entregues para o cliente dentro do prazo. E funciona! Mas o

transporte na verdade é o último estágio: o primeiro elo em 

uma cadeia de suprimento sem falhas é sempre um plano 

sofisticado que mantém o quadro geral em vista desde o 

planejamento até a saída dos produtos.

Disponibilidade máxima,
tempo de entrega mínimo

Uma equipe qualificada torna tudo realidade. Com parceiros de

logística cuidadosamente selecionados para aumentar o 

passo. E tudo isso para garantir que nossos produtos cheguem 

rapidamente aonde são necessários: no cliente, diretamente 

no local de construção, em um horário pré combinado ou no 

dia seguinte. Temos o prazer de receber as chamadas pessoais 

de nossos clientes, e temos certeza que os pedidos estão 

encaminhados com segurança.

EM ESTOQUE?
E SEMPRE A
CAMINHO!
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Como especialistas, ficamos felizes em

aceitar todos os projetos e também

operamos internacionalmente. Nós

oferecemos um portfólio completo de

componentes e vasta experiência em

sistemas fotovoltaicos em telhados ou

independentes. Altos volumes?  Entrega

rápida! Somos naturalmente capazes de

fornecer grandes volumes em curto 

prazo e suportar seu projeto com nossa 

experiência. Nós atendemos a todas as 

necessidades e desejos. Sempre com a 

maior qualidade! Nós podemos atender 

virtualmente e presencialmente, todas 

as suas necessidades na sua lingua local.

Planos ambiciosos?
Sem risco!
Projetos em escala maior não precisam

significar apertar o cinto.  

Em projetos de grande escala, preservar 

a liquidez enquanto se maximiza a 

flexibilidade e eficiência funcional é 

particularmente vital. Nós cuidamos 

desse aspecto, com termos claros 

governando os fluxos de pagamento e 

mercadorias. Não é necessário para os 

nossos clientes comprarem e pagarem 

por mercadorias muito antes do 

lançamento do projeto. Isso é jogar limpo 

do jeito da Krannich!

PROCURANDO POR UM PARCEIRO?  
VOCÊ ACHOU UM ESPECIALISTA!
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É claro, somos atacadistas mas 

o serviço é nossa especialidade! 

Afinal, nossa experiência é o foco, e 

nosso serviço faz toda a diferença. 

Então, onde os serviços podem ser 

encontrados? No nosso DNA, no nosso 

sangue e antes de mais nada em cada 

membro da nossa empresa. Em

conjunto com nosso catálogo de 

produtos e capacidade de entrega, 

nosso serviço é o principal benefício 

para nossos clientes. Eles o 

experimentam pela primeira vez 

quando entram em contato com seus 

representantes do departamento de 

vendas, e em muitas outras ocasiões 

depois disso. O que está esperando? 

Entre em contato hoje mesmo.

Sempre atualizado e
sempre na frente.

O conhecimento de um especialista é primordial para o 

nosso seguimento. Nossos seminários e webinars ajudam 

nossos clientes e parceiros, a estarem sempre atualizados e 

bem-informados. Eventos sobre uma variedade de tópicos, 

alguns com parceiros externos, sempre baseados na prática 

e sempre oferecendo a oportunidade de perguntas e trocas 

de ideias. Novas tecnologias, produtos inovadores, leis e 

obrigações e conhecimento básico aprofundado nossos 

seminários e webinars garantem que

nossos clientes estejam sempre um passo à frente.

SERVIÇO?
DE CORPO E
ALMA!

SEMINÁRIOS E  
WEBINARS  
PARA CLIENTES
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SUPORTE 
TÉCNICO

PÓS-VENDA  
E SERVIÇOS

Perguntas?
Pode falar.

Alguns podem dizer “nerds”. Nós preferimos “fãs de 

tecnologia”. É por isso que quanto mais complicada a 

pergunta técnica, mas nós a adoramos. E com nosso 

extenso portfólio cobrindo todos os aspectos dos 

sistemas fotovoltaicos, nós entregamos uma solução 

completa, não só uma resposta.

Tão bom depois quanto
era antes.

Não é impossível que alguma coisa saia errada mas quando 

isso acontece, é vital encontrar uma boa solução rapidamente. 

E isso é exatamente o que fazemos.Prometemos! O serviço não 

para depois que uma venda é fechada. Como o nome sugere, o 

Serviços Pós Venda envolve tudo, desde o processamento rápido 

de reclamações até a medição de um sistema fotovoltaico ou 

a troca de um produto defeituoso. Nossa principal prioridade é 

manter o projeto nos trilhos e os nossos clientes calmos.
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VERSÁTIL? 
ÚNICO!

QUALIDADE?  
É NOSSO LEMA!

Pense em energia fotovoltaica e você

geralmente pensa em um telhado 

coberto de painéis solares. Esses 

produtos ainda são centrais para o 

nosso portfólio de produtos. Mas há 

mais. Nós sempre fornecemos toda a 

linha de produtos para realização de 

projetos FV. Para residências particulares, 

empreendimentos comerciais ou até 

parques solares, como seções individuais, 

ou soluções integradas. E nossos 

serviços envolvem muito mais do que 

simplesmente enviar os produtos. Eles 

permitem aos nossos clientes contar 

com uma disponibilidade excepcional e 

provisão imediata.

Vamos ser claros: temos uma fraqueza 

por marcas fortes. Quando um produto 

nos conquista de verdade e só nesse 

caso, nós o adicionamos ao nosso 

catálogo. Nada além dos melhores 

produtos para os nossos clientes. Eles 

podem então ter certeza de que nossos 

serviços sempre terão a solução ideal. 

Parece bom? Fica ainda melhor!  

O mercado está cheio de fabricantes com 

produtos realmente excepcionais. E nós 

temos muitos deles. Tantos, na verdade, 

que podemos nos gabar de ter a maior

variedade do mercado, com todos os

componentes para sistemas 

fotovoltaicos.
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MAIS CONFIANÇA. 
COM CADA VERIFICAÇÃO.

NEM SEMPRE IGUAIS,  
MAS SEMPRE OS MELHORES.

Produtos de alta qualidade, qualidade soberba, componentes 

compatíveis esses são requisitos para inclusão no nosso portfólio.  

É com isso que nossos clientes podem contar, mesmo se nem 

sempre contarmos totalmente com as informações do fabricante. 

Nossa filosofia é que é melhor verificar, com os próprios olhos, 

aplicando nossos próprios critérios de qualidade. Uma tarefa 

realizada localmente pelos nossos representantes decompras 

globais e nos permite garantir que todos os nossos produtos 

ofereçam uma qualidade comprovada.

Produtos da melhor qualidade são uma garantia.  

Além de consultoria profissional para os clientes e parceiros 

de projeto. Esses são os principais critérios para sistemas 

fotovoltaicos de alta qualidade, eficientes e econômicos. 

E isso é exatamente o que descrevemos como “ação 

responsável”.
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AXITEC
www.axitecsolar.com

Uma das marcas globais de módulos solares mais estabelecidas

Por anos a AXITEC tem sido uma das marcas 

globais de módulos solares e armazenamento 

de energia mais estabelecidas A engenharia 

na sede na Alemanha suporta capacidades 

de produção global de 1 GWp. A competência 

fundamental compreende toda a cadeia de 

processo de módulos solares e armazenamento 

de energia do desenvolvimento e fabricação até 

a qualidade assegurada e vendas e serviços.

Fatos Rápidos

 + Fiador alemão

 + Excelente qualidade

Módulos

 + Módulos de alta produção e alta  

 eficiência

 + 15 anos de garantia do fabricante
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FRONIUS
www.fronius.com

 + Produto de qualidade austríaca

 + Funções abrangentes de monitoramento e comunicação

 + Serviço exclusivo através da troca de placas e componentes de potência

 + Facilitação de montagem, instalação e manutenção de inversores   

 através da função inovadora “SnapIN”

 + Serviço abrangente em todo o mundo com suporte técnico

Fatos Rápidos

A Fronius International GmbH, com sede em 

Wels, na Áustria, evoluiu de uma empresa 

familiar para um player global nos 75 anos 

desde a sua fundação. A empresa está 

envolvida no desenvolvimento e na produção 

de inversores desde 1992. O nome Fronius é 

sinônimo de qualidade, trabalho intensivo de 

pesquisa e busca constante de soluções novas e 

inovadoras.

parceria global
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GOODWE
www.goodwe.com

Fatos Rápidos

 + Portifólio abrangente de produtos e soluções para sistemas FV 

 residenciais e comerciais e escala de utilidade

 + FV mono e trifásicos

 + Inovação tecnológica como competência fundamental mais importante

 + Os centros de P&D internos garantem desempenho e qualidade

 + Programa de Parceria GoodWe+

 + Níveis de serviço ao cliente sem igual com suporte/equipes locais

A GoodWe é um dos principais fabricantes mundiais de inversores FV e 

soluções de armazenamento de energia desde sua fundação em 2010.  

Com um capacidade instalada acumulada de 35 GW, os inversores da 

empresa são usados em mais de 100 países e variam de 0,7 kW a 250 kW.
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SOLARGROUP
www.solargroup.com.br

Fatos Rápidos

Marca líder no mercado de estruturas para kits fotovoltaicos

 +  Ampla gama de produtos de fixação que atendem todos os tipos de 

telhados 

 + Investimento constante em P&D+I faz parte do diferencial da empresa

 + Serviço cliente com time composto somente por engenheiros 

 + 100% dos produtos fabricados em alumínio e aço inox para maior  

 durabilidade e altíssima qualidade

 + Rigorosos testes de qualidade para garantir eficiência e segurança para  

 os nossos clientes.

A Solar Group é a marca líder no mercado de estruturas para kits 

fotovoltaicos da América Latina. Localizada na região metropolitana de 

São Paulo, conta com duas unidades fabris e um escritório comercial. A 

empresa desenvolve soluções em estruturas de fixação para atender as 

especificidades dos telhados brasileiros, com produtos que passam por 

rigorosos testes de qualidade, incluindo o túnel de vento no ITA, atendendo a 

norma ABNT NBR 6123:1988, para garantir a segurança e confiabilidade dos 

produtos e da instalação. Pelo quarto ano consecutivo, ocupa a 1ª posição 

como marca de estruturas mais lembrada pelos integradores, segundo a 

Pesquisa Greener 2021.
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SolarEdge
www.solaredge.de

Inversor Monofásico com

Em 2006, a SolarEdge revolucionou a indústria fotovoltaica com 

a invenção de um sistema mais eficiente de coleta de energia e 

gestão energética do sistema FV. Hoje, a SolarEdge é uma líder 

global em tecnologia energética inteligente. Com excelência em 

engenharia e um foco constante na inovação, a SolarEdge cria 

produtos e soluções energéticos inteligentes que atendem às 

necessidades energéticas e promove o progresso futuro.

 

O sistema SolarEdge não deixa nada a desejar. Em uma 

arquitetura escalável, os inversores e otimizadores de energia 

integram módulos inteligentes, soluções de carregamento de 

veículos elétricos, dispositivos de casa inteligente e opções de 

backup conforme necessário. No centro de tudo, novo sistema 

operacional SolarEdge Energy gerencia com inteligência as 

necessidades energéticas dos proprietários do sistema.
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Inversor Monofásico com Carregador Eléctrico 2 em 1

Fatos Rápidos

Módulos

 + Produção de energia otimizada com rastreamento MPP contínuo acurado por módulo

 + Módulos fáceis de instalar com otimizador de energia pré montado

E-Mobility

 +  Solução de carregamento para veículos elétricos privados que se integra 

facilmente ao ecossistema SolarEdge

 + Controle e monitoramento pelo app mySolarEdge, incluindo controle remoto, 

 agendamento inteligente e histórico de carregamento

Inversor

 + Inversores de fase única com tecnologia HD Wave: pequenos, leves e fáceis de instalar

 + Inversores trifásicos com tecnologia Sinergy: proteção opcional contra surtos e 

 fusíveis CC > 97% das eficiências ponderadas

 + Comissionamento rápido e fácil diretamente no seu smartphone com 

 o SolarEdge SetApp

 + 12 anos de garantia padrão

 + Linha direta mundial de serviço e monitoramento grátis

Otimizador de energia

 + Eficiência muito alta (99,5% de pico de eficiência, 98,8% de eficiência ponderada

 + 25 anos de garantia do otimizador de energia
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SUNGROW
www.sungrowpower.com

A Sungrow Power Supply Co. LTD é a especialista líder 

mundial em inversores e a única marca a receber a mais alta 

recomendação na área de financiabilidade do Bloomberg 

Institute pelo terceiro ano seguido em 2021. Como maior 

fabricante de inversores do mundo, a Sungrow instalou 

mais de 224GW de energia solar até o primeiro trimestre de 

2022). Fundada em 1997 pelo Prof. Cao Renxian, as principais 

prioridades da empresa são inovação contínua e a mais

alta qualidade. Com mais de 2.600 funcionários de P&D, 

a Sungrow tem a maior equipe de P&D da indústria.

O vasto portfólio de produtos da Sungrow oferece o 

dispositivo certo para todas as aplicações, desde inversores 

fotovoltaicos e soluções de armazenamento para utilidades, 

comércio e residências até sistemas líderes mundiais para 

instalações flutuantes.  

Com mais de 25 anos em energia limpa, a Sungrow oferece 

aos seus clientes máxima segurança e experiência em mais de 

150 países por todo o mundo.

 + FV mono e trifásicos e inversores híbridos

 + Inversores adequados para vários cenários de aplicação 

 (residencial e comercial)

 + Baterias de íon de lítio

 + Altos padrões de qualidade

Fatos Rápidos

A nº 1 em inversores
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TRINA SOLAR
www.trinasolar.com

Como uma das primeiras empresas de FV da China, a Trina Solar é hoje um dos principais fabricantes 

de módulos fotovoltaicos cristalinos. Fundada em 1997, a empresa quebra regularmente recordes em 

eficiência de célula solar e saída de energia dos módulos solares. Com 2.000 patentes fotovoltaicas 

já registradas, a Trina é uma líder da indústria em pesquisa e desenvolvimento, sempre tentando 

avançar os fotovoltaicos e promover novas tecnologias.

 + Produção sustentável

 + Promoção ativa de inovações tecnológicas

 + Totalmente certificada para uma vasta gama de impactos 

 ambientais

 + Controle de qualidade contínuo em todas as etapas da produção

 + Wafer de silício de 210 mm

 + Alta resistência a pontos quentes e superaquecimento

Fatos Rápidos

Painéis Solares - Tier-1
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TRITEC
www.solartritec.com.br 

?

Fatos Rápidos

 + Sustainable production

 + Empresa Suiça com 37 anos de experiência 

       no mercado de energia Solar. 

 + Pioneiro no Brasil na área de estruturas para 

       fixação de módulos solares. 

 + 3. Marca mais reconhecido no mercado do 

       Brasil Única multinacional estrangeira com 

       100% fabricação nacional. 

 + Iniciou as atividades em 2014 no Brasil.

A TRITEC é uma empresa suíça, fundado em 1987 em Basileia. 

A TRITEC atualmente está presente em mais de 30 países, 

incluindo EUA, EU, Brasil e Chile. Lider de mercado em fabricação 

de estruturas e fixações para módulos solares no Brasil, a Solar 

TRITEC está atendendo, como pioneira, o mercado brasileiro 

deste o inicio em 2014, quando o governo Brasileiro liberou as 

instalações On-Grid. O nome TRITEC representa qualidade e 

continuidade e tem como seu lema principal “menos é mais”. 

O mais novo clamp Universal Solar TRITEC, “All in One” 
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ZNSHINE
www.znshinesolar.com

Fundada em 1988, ZNShine Solar é uma fabricante de 

módulos BNEF Tier 1 com mais de 30 anos de excelência 

em fabricação, perseverando no fornecimento de módulos 

solares de maior confiabilidade para garantir qualidade, 

durabilidade, e eficiência. Os módulos fotovoltaicos da 

Znshine possuem nanotecnologia de grafeno patenteado, 

que possibilita maior geração de energia, são de primeira 

linha para sistemas fotovoltaicos comerciais, residenciais 

e utilitários; sendo aplicáveis em todas as estruturas de 

montagem, inclusive na cobertura e montagem no solo.

 + Classificado “Top performer” pelo laboratório PVEL

 + 12 anos de garantia do produto.

 + 30 anos de garantia na performace;

 + Enorme hidrofilicidade, pode remover poeiras e sujeiras aderidas na  

 superfície do vidro.

 + Decompostas as substâncias orgânicas rapidamente no processo de  

 fotocatálise, reduzindo os riscos causados pelo hot-spot.

 + Devido à otimização da absorção de raios próximos ao infravermelho,  

 aumenta rendimento na produção de energia.

Fatos Rápidos

Classificado “Top performer” pelo laboratório PVEL 
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ACESSÓRIOS

Mais informações no
nosso website

Interfaces e caixas de conexão + Solução PID + Thermie FV +

Acessórios de fornecimento de energia + Outros acessórios

Conectores & Stringbox

Cabos
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NOTAS
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PERGUNTAS?



Krannich Solar Brasil

Rua Gomes de Carvalho 911,

Sala 318/319 - Vila Olimpia

São Paulo - SP , 04547-003

Brasil

Tel. + 55 1128183417

info@br.krannich-solar.com

global solar distribution

MAIS DE 700
FUNCIONÁRIOS

MAIS DE 25 ANOS DE
EXPERIÊNCIA

FORNECENDO EM MAIS
DE 100 PAÍSES

MAIS DE 25
FILIAIS

LÍDER EM DISTRIBUIÇÃO SOLAR GLOBAL


