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PROJETO MASLOWATEN
Boa Energia (Consórcio Maslowaten)

Resumo

A Boa Energia foi selecionada para integrar os seminários de transferência de tecnologia do
consórcio MASLOWATEN. Durante a frequência nestes seminários, a Boa Energia recebeu
formação relativa à patente de programação desenvolvido pelo consórcio.
Este sistema permite maximizar a utilização da energia fotovoltaica em sistemas de bombagem
e rega de larga escala, obtendo poupanças energéticas que podem ser superiores a 50%.
Este sistema de bombagem fotovoltaica permite, através da programação do Variador,
minimizar o impacto da intermitência associada à produção de energia fotovoltaica. Desta
forma é garantida tanto a segurança do abastecimento como a fiabilidade dos equipamentos a
longo prazo.
O sistema fotovoltaico é integrado no sistema de rega existente, adaptando-se às suas
necessidades e não tendo impacto na atividade do agricultor. Os sistemas desenvolvidos podem
ser integrados de forma isolada ou híbridos com apoio da Rede ou Diesel.
Resultados:
• Irrigação a pressão constante;
• 200 Ha de Olival Superintensivo;
• Sistema Fotovoltaico – 140 kWp
• Redução media do consumo energético
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Abstract

Boa Energia was selected to integrate the seminars of technology transfer of the
MASLOWATEN consortium. On these seminars, Boa Energia received specific formation
regarding programming patent developed by the consortium.
This system allows to maximize the use of photovoltaic energy in large scale pumping and
irrigation systems, obtaining energy savings that can be superior to 50%.
This photovoltaic pumping system allows, through the programming of the Inverter, to
minimize the impact of the intermittency associated with the production of photovoltaic energy.
In that sense we can ensure both the security of supply and the reliability of equipment.
The photovoltaic system is integrated into the existing irrigation system, adapting to its needs
and having no impact on the farmer's activity. The developed systems can be integrated in
isolated or hybrid form with the support of the public network or diesel.
Results:
• Constant pressure irrigation
• 200 Ha from Super Intense Olive
• Photovoltaic System – 140 kWp
• Average reduction in energy consumption: 60%
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