
Sistema de armazenamento a bateria para o setor agropecuário, empresas e indústria

A SOLUÇÃO CERTA PARA 
QUALQUER APLICAÇÃO 
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Devido à agitação no mercado de energia, não há segurança suficiente para planejamentos a longo 

prazo para os custos da energia elétrica. Mas toda mudança também traz consigo boas oportuni-

dades. Muitos já usaram a transição energética para o seu próprio benefício e criaram um modelo 

de negócio atraente com renda segura com sistemas fotovoltaicos, produção de biogás ou ener-

gia eólica. Agora, os sistemas de armazenamento a bateria oferecem a próxima grande chance: 

Proteja-se contra incertezas e, ao mesmo tempo, aumente o seu rendimento, esteja preparado com 

energia de reposição, previna-se contra as consequências de uma eventual queda de energia.

PAGAR OU FAZER VOCÊ MESMO? 
Fazendo uso dos sistemas de armazenamento a bateria, 

você lucra com a transformação energética e minimiza os riscos

OTIMIZAÇÃO DE AUTOCONSUMO

Se o rendimento de energia solar for maior que o 
consumo atual, o excesso será carregado no arma-
zenador a bateria. Se o rendimento de energia solar 
não puder mais atender à demanda de eletricidade, a 
unidade de armazenamento entra em ação fornecen-
do a eletricidade necessária. Quando o armazenador 
estiver vazio, a eletricidade será fornecida pela rede 
elétrica novamente. A parcela de autoconsumo pode 
ser aumentada em 80 % ou mais.

Para quem? 
Empresas com sistema fotovoltaico ou telhado adequado. 
Por exemplo, empresas de transportes, setor agropecuário, 
oficinas mecânicas, fábricas.

CORTE DE PICOS DE DEMANDA FÍSICO 

Os consumidores com medição de perfil de carga 
pagam com prioridade pelo serviço solicitado. Os mo-
mentos de maior relevância para os custos são os de 
maior demanda de potência, ou seja, os períodos de 
picos de carga. Sistemas de armazenamento a bateria 
podem fornecer eletricidade armazenada durante es-
tes picos e reduzir a sobrecarga da rede. Isto diminui 
a potência da ligação e pode trazer uma economia de 
milhares de euros ao ano. 

Para quem?
Empresas com alta demanda de energia e medição de perfil 
de carga. Por exemplo, estações de carga rápida, setor agro-
pecuário, oficinas, indústria de produção.
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Multiuso

Energia de 
reposição

Off-Grid

APLICAÇÕES MULTIUSO

O multiuso permite combinar estratégias 
de gerenciamento operacional, por  
exemplo: a otimização de autoconsumo 
(EVO), redução de picos de carga (física 
ou RLM) e tempo de uso (ToU). Uma área 
para o armazenamento pode ser definida 
para as aplicações selecionadas de acordo 
com suas necessidades específicas. Para 
máxima vida útil e mais alta rentabilidade.

ENERGIA DE REPOSIÇÃO MAIS ECONÔMICA

Sistemas de armazenamento a bateria aju-
dam a garantir um fornecimento de ener-
gia confiável. Você também pode otimizar 
ou substituir completamente um gerador a 
diesel por um sistema de armazenamento 
a bateria. No caso de uma queda de ener-
gia, o sistema de armazenamento a bateria 
assume o fornecimento de eletricidade, e a 
sua operação pode continuar a funcionar 
normalmente.

Para quem?
 Empresas orientadas a possuir um fornecimen-
to de energia confiável. Por exemplo, pecuária, 
frigoríficos.

FORNECIMENTO DE ENERGIA CONFIÁVEL 
SEM LIGAÇÃO À REDE
Você tem uma demanda por eletricidade, 
porém não há conexão à rede disponível? 
Os armazenadores a bateria possibilitam, 
junto a um gerador, a construção de redes 
insulares, por ex., com uma instalação 
fotovoltaica ou uma unidade de cogeração 
de energia. No entanto, os sistemas de 
armazenamento a bateria também podem 
otimizar o consumo de geradores a diesel.

Para quem?
Instalações que necessitem de eletricidade 
onde não há ligação de rede elétrica disponível.
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DESEMPENHO MÁXIMO EM VEZ DE SOBRE-
CARGA MÁXIMA

Especialmente nos parques de carrega-
mento maiores ou com a próxima expan-
são da infraestrutura de carregamento 
para veículos elétricos em prédios residen-
ciais, supermercados e estabelecimentos 
comerciais, a conexão à rede elétrica rapi-
damente atingirá seus limites. O controle 
de estações de carregamento da TESVOLT 
Energy Manager vale a pena neste caso.

Para quem?
Comércio, fabricação, indústria

 

Controle de esta-
ções de carga
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Nivelamento de 
carga

Controle da 
geração

Qualidade de 
Energia

PROTEGER MÁQUINAS E SISTEMAS CAROS

A operação de sistemas de produção gera 
variações na tensão de rede, e essas varia-
ções também podem ocorrer na rede de 
distribuição pública. A qualidade inadequa-
da de energia prejudica máquinas, linhas de 
transmissão de dados, bem como outros 
componentes do sistema, assim como 
pode até causar defeitos nos piores casos. 
As consequências desagradáveis podem 
então ser de natureza econômica (tempo 
de inatividade, custos de manutenção) ou 
jurídica (garantias do fabricante, seguro).

Para quem?
 Empresas orientadas a possuir 
um fornecimento de energia confiável. Por 
exemplo, pecuária, frigoríficos.

PARA MAIS INDEPENDÊNCIA COM RELAÇÃO 
À GERAÇÃO DE ENERGIA 
 
Ao ligar e desligar ativamente os sistemas 
de geração, sistemas inteiros podem 
sempre ser usados de forma otimizada em 
termos econômicos. Este efeito é aumen-
tado ainda mais pelas opções de controle 
adicionais para geradores, como usinas 
combinadas de calor e energia.

Para quem?
Operadores de sistemas completos com cone-
xão à rede e usinas geradoras

OTIMIZAÇÃO ECONÔMICA ATRAVÉS DE 
SINCRONIZAÇÃO
Se a sua própria produção de energia for 
baixa e o sistema de armazenamento a 
bateria estiver vazio, os consumidores que 
não são urgentemente necessários são 
simplesmente desligados, como a estação 
de carregamento para o carro elétrico, que 
só precisa estar pronto para uso novamen-
te em 8 horas. Ao ligar e desligar ativa-
mente os consumidores, a geração e o 
consumo são sincronizados, e a eficiência 
de todo o sistema é otimizada.

Para quem?
 Empresas que operam sistemas de armaze-
namento a bateria grandes com ligação à rede 
elétrica

Dependendo do inversor utilizado, como o inversor integrado da série TS-I HV, o SMA Sunny 

Tripower Storage da série TS HV, ou o SMA Sunny Island na faixa de baixa tensão, são possíveis 

uma ampla gama de aplicações e modelos de negócios com sistemas de armazenamento a  

bateria TESVOLT.

 

Não importa em qual segmento industrial ou comercial você esteja – com a TESVOLT você  

sempre faz a escolha certa. 

DIVERSOS MODELOS DE NEGÓCIOS 
Outras aplicações possíveis com sistemas de armazenamento TESVOLT
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Serviços de rede 

Histórico: 
Com um consumo anual de mais de 100.000 kWh, o 
fornecedor de energia calcula um custo de trabalho e um 
custo de desempenho. O custo de trabalho é calculado 
por kWh, e o de desempenho, com a ajuda da média de 
desempenho máxima dentro de intervalos de 15 minutos 
em kW. Se a média de desempenho ultrapassar o máximo 
em apenas um intervalo, o consumidor deve estabelecer 
um custo de desempenho mais alto. Conforme o período 
de cálculo, este pode ser cobrado em até um ano inteiro.

Corte de picos 
de demanda, 

RLM
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Pico de carga  
acima do valor limite

O algoritmo monitora  o excesso

Uso máximo de eletricidade
 Sem sistema de armazenamento a bateria
 Com sistema de armazenamento a bateria

Consumo de energia
 Uso da rede elétrica
 Uso do sistema de armazenamento da bateria

Uso de sistema de armaze-
namento a bateria 
para nivelamento

CORTE DE PICOS DE DEMANDA, RLM 

Enquanto com os cortes de picos de demanda físicos 
(LSK) todo pico de consumo que ocorre é simplesmente 
absorvido pela energia do sistema de armazenamento a 
bateria, com a medição e registro do perfil de carga (RLM), 
o sistema funciona em intervalos de 15 minutos com 
ainda mais precisão e, portanto, com mais eficiência. 

O pico de consumo máximo tolerado pelo fornecedor 
é evitado através do registro da quantidade de energia 
consumida em um período de 15 minutos, permitindo 
assim picos de carga curtos. O TESVOLT Energy Manager 
intervém apenas se o consumo médio ameaçar exceder 
o valor de pico máximo tolerado dentro do intervalo de 
15 minutos.

ECONOMIZE CUSTOS COM APLICAÇÕES DE TEMPO DE USO

Para clientes cujo fornecimento de eletricidade possui 
preços variáveis, o consumo a tarifas baixas faz sentido 
econômico, mas nem sempre é possível. Com os siste-
mas de armazenamento TESVOLT, o consumo pode ser 
significativamente reduzido em períodos de tarifas altas. 
Isso economiza muito dinheiro e, além disso, a utilização 
da rede elétrica pública torna-se mais uniforme e perma-
nece estável. 

Para quem?
Empresas de preço variável de serviços públicos de rede, setor 
público, provedores de serviços de rede

Tempo de uso

 Meia-noite  

    

 Meio-dia

CUSTOS BAIXOS DE ELETRICIDADE CUSTOS NORMAIS DE ELETRICIDADE CUSTOS CAROS DE ENERGIA ELÉTRICA

Carregar os armazenadores e 
os consumidores por exemplo, 
veículos elétricos

Geração de energia
proveniente de 
instalação PV

Geração de energia 
através de sistema 
de armazenamento a bateria
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GERAÇÃO DE CAPITAL COM SERVIÇOS DE SISTEMAS DE REDE
Para que a rede elétrica funcione de forma otimizada, a 
quantidade de eletricidade gerada deve ser igual à quan-
tidade de eletricidade consumida. E isso a cada segundo. 
Porque se for alimentada mais energia do que a necessá-
ria atualmente, ou se a demanda for maior que a geração, 
há flutuações de carga e, portanto, falhas de energia. 
Os operadores de rede estão constantemente tentando 
compensar isso por meio do controle de carga. 

Para quem?
 Empresas que operam armazenadores a bateria grandes com 
ligação à rede elétrica

Tempo
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49,9

50,0

50,1
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O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ENERGIA 
TESVOLT  
Controle e monitoramento facilitados 

Com nosso inovador sistema de gerenciamento de energia TESVOLT, composto pelo 

TESVOLT Energy Manager e o portal myTESWORLD, todos os fluxos de energia podem ser 

registrados, monitorados e controlados. A definição de estratégias individuais de gestão 

operacional permite combinar uma grande variedade de aplicações e assim adaptar perfei-

tamente o sistema às necessidades do comércio e da indústria. 

FUNÇÕES DO PORTAL myTESWORLD  

O portal myTESWORLD oferece diversas funções para monitorar e 
controlar os fluxos de energia. Eles estão disponíveis tanto na ver-
são Basic gratuita quanto na versão Pro paga, análoga às áreas 
de aplicação associadas, com funcionalidades estendidas.

• Painel em tempo real
• Visão geral do consumo de energia e geração de energia
• Repartição detalhada de consumo e geração
• Balanço de energia
• Histórico de dados medidos
• Relatórios de energia e leituras detalhadas dos contadores (não 

devem ser usados  para fins de faturamento)

Gostaria de conhecer melhor o myTESWORLD? Em seguida, basta 
se registrar para um acesso de teste e obter uma visão geral das 
funções do nosso portal à vontade. Se você tiver alguma dúvida, é 
nosso prazer ajudá-lo.

ISSO É BEM FÁCIL:

Em https://mytesworld.tesvolt.com clique em “Registrar”.
Lá você pode se registrar com um endereço de e-mail. Você rece-
berá o link de confirmação de login por e-mail. Após o login, você 
pode usar o botão “Iniciar a DEMO” para obter uma impressão dos 
serviços do myTESWORLD.

Para usar o sistema de gerenciamento de energia (EMS) TESVOLT 
Energy Manager é necessário se registrar no portal myTESWORLD- 
do fabricante [https://mytesworld.tesvolt.com].

Teste 
agora mesmo 

a versão de 
demonstração! 
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E-Mobil

Estação de 
carga EV

myTESWORLD

Armazenamento

Rede de distribuição Gerador

Bomba de aquecimento Consumidor

TESVOLT Energy Manager

• Gerenciamento de energia autônomo
• Coleta de dados e otimização de fluxos de energia
• Controle de geração e consumidores, bem como do  

sistema de armazenamento
• Configuração através de uma interface de usuário com 

diferentes visualizações para diferentes grupos de usuários
• Integração local no gabinete do medidor ou no TESVOLT 

Backup Control Box

myTESWORLD (portal EMS)

•  Painel em tempo real
• Visão geral do consumo de energia e geração de energia
•  Repartição detalhada de consumo e geração
•  Balanço de energia
•  Histórico de dados medidos
•  Relatórios de energia e leituras detalhadas dos contadores 

(não devem ser usados para fins de faturamento)

TESVOLT 
Energy Manager*

Este gráfico é um exemplo da estrutura de sistema. Consulte o guia de instalação para obter informações mais detalhadas.

*  Atualmente, o TESVOLT Energy Manager só está disponível em combinação com o TS-I HV 80 e o TS-I HV 80/100 E.  
Os produtos com inversores SMA usam o gerenciamento de energia ennexOS.
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DO QUE É FEITO UM BOM 
ARMAZENAMENTO? 

DESCARGA RÁPIDA (1C) 
Indispensável para altas potências. Se a taxa C é muito baixa, a 
bateria deve apresentar dimensões muitos grandes, a fim de fornecer 
a potência necessária. Isso acaba por tornar a bateria desnecessaria-
mente cara.

ALTO GRAU DE EFICIÊNCIA E BAIXAS PERDAS NO MODO STAND-BY
A energia é "perdida" a cada operação do armazenamento. A eficiên-
cia de armazenamento indica quanto da energia carregada na bateria 
está disponível para uso. Esse valor deve ser bem superior a 90%, e as 
perdas em modo stand-by não devem ser maiores que 5 watts.

OS MAIS ALTOS PADRÕES DE SEGURANÇA 
Ao realizar o armazenamento, certifique-se de que a bateria esteja 
sendo monitorada no nível da célula, pois esta é a única maneira de 
detectar requisitos de manutenção em um estágio inicial. As células 
da bateria também devem provir de fontes seguras. Fabricantes 
conhecidos oferecem células que não entram em combustão mesmo 
em caso de danos.

GERENCIAMENTO INTELIGENTE DE BATERIAS
Apenas um monitoramento de cada célula de bateria individual ga-
rante máximo desempenho, segurança e durabilidade. Desta forma, 
todas as células são carregadas e descarregadas de forma ideal 
sempre, e possíveis erros são detectados a tempo.

ALTA RESISTÊNCIA DO CICLO E VIDA ÚTIL 
O sistema de armazenamento da bateria se esgota a cada ciclo de 
carregamento. Portanto, são especificados uma série de ciclos de 
carga completa que uma bateria pode alcançar antes de a reserva 
cair abaixo de uma certa capacidade residual. Além disso, há uma 
vida útil indicada em um calendário, a qual mostra a vida máxima em 
anos.
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DoD – PROFUNDIDADE DE DESCARGA

RESISTÊNCIA E CAPACIDADE DE CICLOS 
DE CÉLULAS SAMSUNG SDI

DoD 70 % DoD 100 %

70 %
utilizável

100 %
utilizável

DoD
Depth of Discharge (DoD) – especifica a 
profundidade máxima de descarga de um 
armazenamento atual. Muitos sistemas de 
armazenamento não podem ser totalmente 
descarregados para que a energia inteira 
do armazenamento esteja disponível. Um 
armazenamento de qualidade apresenta 
uma profundidade de descarga de 100 %.

Ciclo completo
Um ciclo completo representa o carre-
gamento e a descarga completos de um 
armazenamento. Na prática, carregamen-
tos ou descarregamentos parciais são 
resumidos. A vida útil de um armazenamen-
to é indicada, entre outras formas, por um 
número de ciclos completos.

Taxa C
Especifica a velocidade com que um 
armazenamento pode ser carregado ou 
descarregado. 1C significa que um arma-
zenamento pode ser totalmente carregado 
ou descarregado uma vez em um intervalo 
de uma hora. Um armazenamento com 
0,5C leva duas horas para finalizar este 
processo, um com 2C, apenas meia hora.

Custo nivelado de armazenamento 
(LCOS)
Levelized Cost of Storage – descreve o 
custo de um quilowatt-hora de energia 
carregado e recuperado em um sistema 
de armazenamento da bateria. Neste caso, 
os fatores determinantes são a vida útil, 
o número de ciclos e a profundidade da 
descarga, bem como o grau de eficiência 
do sistema.

Li-NMC
O óxido de lítio-níquel-manganês-cobalto, 
abreviado como Li-NMC, é um composto 
químico de células caracterizado por alta 
densidade energética, alto desempenho e 
longa vida útil.

SoH
State of Health mostra o estado de saúde 
da bateria e fornece informações sobre 
quanto por cento da capacidade inicial da 
bateria ainda pode ser usada nos ciclos 
de carregamento atuais. A velocidade de 
desgaste da bateira depende, dentre ou-
tros fatores, da qualidade da bateria, mas 
também do processo de balanceamento 
utilizado.

COMO FUNCIONA O BALANCEAMENTO?

As células envelhecem com velocidades 
diferentes. A diferença entre as células 
exerce um efeito negativo no processo de 
carregamento e descarga da bateria. O 
balanceamento das células busca diminuir 
esta diferença o máximo possível. Em um 
balanceamento passivo, todas as células 
são colocadas no nível das células mais 
fracas, assim, o excesso de energia das 
mais fortes se dissipa em forma de calor. O 
DynamiX Battery Optimizer da TESVOLT por 
outro lado, usa essa energia desperdiçada 
para operar ativamente o ventilador, melho-
rando assim a eficiência do sistema geral 
e permitindo correntes balanceadas mais 
elevadas. Em um balanceamento unidirecio-
nal, as células mais fortes carregam somente 
após as mais fracas. Por meio da utilização 
de Active Battery Optimizer, que utiliza um 
balanceamento ativo, estabelece-se um 
equilíbrio entre todas as células dentro de 
um módulo de bateria e até mesmo entre os 
diferentes módulos.

BALANCEAMENTO PASSIVO
Grau de eficiência: 0 %, 
Corrente balanceada: 0,05 A
perdas altas

BALANCEAMENTO UNIDIRECIONAL
Grau de eficiência: 70–90 %, 
Corrente balanceada: 3,0 A
perdas médias

BALANCEAMENTO ATIVO
Grau de eficiência: > 90 %, 
Corrente balanceada: 5,0 A
perdas baixas

O QUE ISSO SIGNIFICA NA PRÁTICA?
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O QUE TORNA OS SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO TESVOLT TÃO ESPECIAIS  

Um armazenador a bateria excelente é mais do que a simples soma de seus componentes. 
Por isso, especializamo-nos no desenvolvimento de sistemas inovadores que são adaptados 
com precisão aos requisitos da indústria e do comércio, impressionando com uma varieda-
de de aplicações possíveis.  

Segurança, confiabilidade e economia, bem como serviço de primeira classe para tudo rela-
cionado à instalação, são o foco de todos os nossos produtos. Garantimos isso não apenas 
através do uso de componentes de alta qualidade, por exemplo, células prismáticas de alto 
desempenho da Samsung SDI, mas também através de nossos sistemas exclusivos para 
gerenciamento de bateria.  

O TESVOLT Active Battery Optimizer (ABO) ou o TESVOLT Dynamix Battery Optimizer 
(DBO) monitoram e controlam o carregamento e descarregamento das células. Em combi-
nação com o Active Power Unit (APU), assim como o nosso Batteriemonitoring (BatMon) 
oferecemos um gerenciamento de bateria poderoso e transparente.   

A série E da TESVOLT, concebida para a eficiência econômica, é tão atraente quanto a série 
A, projetada para o desempenho. Independentemente de ser a série E ou A, nossos sistemas 
de armazenamento sempre impressionam com sua excelente qualidade e desempenho. 

Independentemente de você estar procurando um pouco mais de energia e economia, ou se você 

está se concentrando em balanceamento e longevidade de alto desempenho. Com as duas gamas de 

produtos E-Series e A-Series, a TESVOLT oferece soluções para as mais altas exigências e para todos 

os desafios.

POTÊNCIA SIGNIFICA DESEMPENHO 
A solução certa para cada necessidade 
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SÉRIE A E SÉRIE E EM COMPARAÇÃO

Módulo 14S 
Série A

Módulo 22S
Série E

Densidade de energia 156 Wh/l 211 Wh/l

Profundidade de descarga 100% 100%

Ciclos esperados Em até 8.000 Em até 8.000

Taxa C. Até 1 C  Até 1 C 

Energia 4,8 kWh 8,0 kWh

Eficiência da bateria > 98% > 98%

Gerenciamento de bateria ABO DBO
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A SÉRIE E TESVOLT  
Nossos sistemas de armazenamento com aquela energia extra 

DESEMPENHO COMBINADO COM ECONOMIA  

Os sistemas de armazenamento da nossa nova série E* 
oferecem potência máxima a uma atraente relação 
custo-benefício. 

Isso é possível por meio da última geração de células de 
íons de lítio da Samsung SDI em combinação com nosso 
DynamiX Battery Optimizer (DBO).   

Densidade energética 35% maior por módulo e balance-
amento de célula eficiente, incluindo resfriamento ativo, 
tudo isso garante baixo investimento e custos operacio-
nais reduzidos proporcionando, portanto, o LCOS ideal. 

* Você pode encontrar a disponibilidade atual em nosso site

1.

LCOS BAIXO 
Custo reduzido por quilowatt-hora de energia 
armazenada graças a custos de investimento 
atraentes.

ECONOMIA AUMENTADA 
Custos reduzidos por kWh usando a última geração de 
módulos com maior densidade energética e balancea-
mento dinâmico otimizado.  

2.
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4. SOLUÇÃO “PLUG AND PLAY” 
Instalação e comissionamento fáceis 
graças à configuração automática e 
conectores CC codificados mecanica-
mente e de última geração (protegidos 
contra apropriação indébita).

REQUISITOS DE ESPAÇO REDUZIDOS 
Densidade energética 35% maior por módulo oferece 
mais potência na mesma área.

3.

SEGURANÇA ELEVADA  
Proteção multicamada de cada célula 
individual e segurança funcional no nível 
do sistema.

5.
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ECONOMIA MÁXIMA 
EM UM ESPAÇO MÍNIMO
A Série E com aquela energia extra

TS-I HV 80 E  /  TS-I HV 100 E 
OS POLIVALENTES COM O FATOR E
A série TS-I HV E também atende às mais altas demandas em termos de 
desempenho e economia.

Você está interessado em redução dinâmica de picos de carga, tempo de 
uso ou aplicativos de energia de backup on-grid ou off-grid? Deixe-se inspirar 
pelos nossos produtos TS-I HV E. Com desempenho que alcança até a faixa 
de megawatt-hora, eles também estão preparados para os trabalhos mais 
difíceis e, devido à tecnologia de filtro ativo, também melhoram a qualidade 
da energia local de maneira sustentável e quase incidental. Células de bateria 
high-end usadas na indústria automobilística e tecnologias inovadoras como 
o DynamiX Battery Optimizer tornam a série TS-I HV E um dos produtos mais 
duráveis do mercado.

Ficha técnica

Tamanho do sistema:  80 kWh até o intervalo de megawatt-hora
Inversor:  TESVOLT PCS-85
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Otimização de 
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Qualidade 
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Corte de picos de 
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Carregamento com 
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Operação em 
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Multiuso

 

Controle de 
estações de carga*

MicrorredeTempo de 
uso

Para usar o sistema de gerenciamento de energia (EMS) TESVOLT Energy Manager é necessário se registrar no portal 
myTESWORLD do fabricante [https://mytesworld.tesvolt.com].
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Multiuso

TS HV 70 E – A GRANDE FORÇA COM O FATOR E
O TS HV 70 E oferece performance máxima em um espaço mínimo. Feito sob medida 
para o máximo desempenho, ele impressiona com alta eficiência e uma relação custo-
-benefício otimizada. Seja comercial, agrícola ou industrial – o TS HV 70 E oferece aos 
usuários profissionais segurança de investimento através de um baixo LCOS.  

Ficha técnica

Tamanho do sistema:  72 kWh até o intervalo de megawatt-hora
Inversor:  SMA Sunny Tripower Storage 60 
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TPS-E – O GRANDE VERSÁTIL COM O FATOR E 
O TESVOLT TPS-E está disponível nos tamanhos de contêiner de 20, 40 
e 45 pés; pode ser usado até 1300 V CC; tem capacidade de inicialização 
autônoma e é altamente seguro contra quedas de energia. Ele possui efici-
ência notável graças ao Dynamix Battery Optimizer e aos novos módulos de 
bateria Samsung 22 S. Um gerenciamento inteligente e o inovador sistema 
Eco Cooling ajudam a economizar os custos operacionais. Vantagem espe-
cial em serviços: possibilidade de manutenção remota e monitoramento ao 
nível de célula, preparado para diagnósticos com IA. O TPS-E é somente um 
contêiner de armazenamento, portanto o TPS-E é fornecido basicamente sem 
inversor.

Ficha técnica

Tamanho do sistema:  80 kWh até o intervalo de megawatt-hora
Inversor:  Por ex. SMA Sunny Central Storage (500-3.000 kVA)
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A SÉRIE A TESVOLT 
Nossos sistemas de armazenamento duráveis 

e modulares para as mais altas demandas. 

NOSSOS SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO PARA AS MAIS 
ALTAS DEMANDAS  

Duráveis, potentes e modulares. Com excelente quali-
dade, longa vida útil e expansibilidade, a série A oferece 
sistemas de armazenamento para as mais altas deman-
das empresariais e industriais.

O uso do nosso Active Battery Optimizer garante um 
balanceamento amigável às células, uma vida útil teórica 
de até 30 anos com quase nenhuma perda de eficácia, 
assim como uma eficiência de até 98% e a fácil adapta-
ção de módulos de bateria individuais sempre que mais 
energia for necessária.  

Descubra um desempenho duradouro que pode ser 
adaptado de forma flexível às suas necessidades.   

1.

EXPANSIBILIDADE MODULAR 
Se a demanda aumentar, os módulos indivi-
duais podem ser adaptados facilmente e sem 
perda de eficiência mesmo anos depois.

2.

VIDA ÚTIL MÁXIMA
O Active Battery Optimizer (ABO) garante um 
carregamento e descarregamento ideal e ami-
gável para cada célula e, portanto, uma vida 
útil teórica de até 30 anos.
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4. A MAIS ALTA EFICIÊNCIA 
Boa economia graças à longa vida útil 
e alta estabilidade de ciclo dos módulos.

SEGURANÇA MÁXIMA
Proteção em várias camadas de cada célula individual 
bem como a segurança funcional ao nível do sistema.

3.

BAIXO AUTOCONSUMO
Baixo autoconsumo em operação stand-by
de apenas 5W.

5.
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EXCELENTE DESEMPENHO 
E LONGA VIDA ÚTIL
A Série A com desempenho extra

TS-I HV 80 – O VERSÁTIL
O TS-I HV 80 é nosso primeiro sistema de armazenamento a bateria 
com inversor TESVOLT integrado e o inovador sistema de gerencia-
mento de energia TESVOLT Energy Manager. 

Energia de reposição, otimização de autoconsumo, corte de picos 
de demanda, controle de consumo e geração, off-grid e muito mais 
– devido à sua versatilidade, o TESVOLT TS-I HV 80 é a solução ideal 
de armazenamento de energia para quase todas as finalidades de uti-
lização. Com a capacidade Multiuso, ele também pode ser utilizado 
simultaneamente para otimização de autoconsumo e corte de picos 
de demanda. Naturalmente, no TS-I HV 80 também estão incluídas 
todas as vantagens de nossos outros produtos: avançadas células 
de bateria da indústria automotiva; tecnologias inovadoras, como o 
Active Battery Optimizer; possibilidade de adaptação flexível e uma 
durabilidade de até 30 anos.

Ficha técnica

Tamanho do sistema:   76 kWh até o intervalo de megawatt-hora
Inversor:  TESVOLT PCS-85
Para usar o sistema de gerenciamento de energia (EMS) TESVOLT Energy Manager é necessário se registrar no portal 
myTESWORLD do fabricante [https://mytesworld.tesvolt.com].
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TS HV 70 - UM PACOTE DE FORÇA
O TS HV 70 é um sistema de armazenamento a bateria de lítio de alta 
tensão para instalação em ambientes fechados. Ele está disponí-
vel com um conteúdo de energia de 67 a 304 kWh por inversor de 
energia da bateria. Até 14 inversores podem ser operados em rede. 
Graças à sua tecnologia de alta tensão, o TS HV 70 é um dos siste-
mas mais econômicos do mercado.

Os armazenadores TS HV 70 podem ser utilizados acoplados 
à rede de distribuição e para otimização do consumo de geradores a 
diesel.

Ficha técnica

Tamanho do sistema:  67 kWh até o intervalo de megawatt-hora
Inversor:  SMA Sunny Tripower Storage 60 

TS 48 V – O FLEXÍVEL
O TS 48 V é um sistema flexível de armazenamento da bateria 
de lítio para instalação em ambientes fechados. Ele está dispo-
nível em três gabinetes de tamanhos diferentes, até um máximo 
de 48 kWh, e o tamanho pode ser selecionado em intervalos de 
4,8 kWh. 

Os armazenadores TESVOLT TS 48 V podem funcionar tanto off-
-grid como ligados à rede de distribuição; em conexão monofási-
ca, trifásica ou com fase dividida.

Ficha técnica

Tamanho do sistema:  4,8 kWh até o intervalo de megawatt-hora
Inversor:  SMA Sunny Island 4.4 M / 6.0 H / 8.0 H 

* somente combinado com o Home Manager 2.0
** apenas combinado com o Data Manager
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CONTÊINER DE ENERGIA 
Tecnologia TESVOLT em larga escala

Seja no calor do deserto ou no gelo eterno, acoplado à rede de distribuição ou off-grid: 

O TPS Flex e o TPS-E são extremamente robustos. Projetados como uma solução de armaze-

namento de energia flexível e confiável para uso sob condições ambientais extremas em todo o 

mundo e para quase todos os propósitos. E, claro, eles também oferecem todos os benefícios 

um sistema de armazenamento TESVOLT.  

Nosso sistema de armazenamento a bateria 
pode ser adaptado para atender a todas as 
aplicações.

Seja para a otimização de autoconsumo ou 
para corte de picos de demanda, conectado ou 
separado da rede elétrica (off-grid) para otimiza-
ção de sistemas híbridos a diesel, no deserto ou 
círculo polar, com o TESVOLT TPS E, a TESVOLT 
oferece uma solução técnica para armazena-
mento de energia para todas as aplicações. O 
design avançado e de melhor custo-benefício 
possibilita um rendimento imbatível, sem perdas 
na qualidade e no desempenho. Robusto e 
também adequado para os trabalhos mais duros. 
Células de bateria high-end usadas na indústria 
automobilística e tecnologias inovadoras como 
o DynamiX Battery Optimizer tornam nosso 
sistema de armazenamento TESVOLT TPS E um 
dos produtos mais duráveis do mercado.

SISTEMA ECO-COOLING
•  diminui de maneira sustentável o impacto por ruídos.
• reduz os custos operacionais

DYNAMIX BATTERY OPTIMIZER
•  sistema de balanceamento dinâmico desenvolvido e totalmente 

inédito
•  sem tempo morto: o balanceamento ocorre também em paralelo 

ao carregamento e à descarga da bateria
•  alta eficiência e custos de operação menores do que de sistemas 

comparáveis

MAIS VANTAGENS
•  aplicação até uma tensão medida de 1300 V CC
•  capacidade de arranque autônomo
•  100 % DoD
•  alta confiabilidade de sistemas mestre-escravo
•  mais econômico graças à maior densidade de energia por área
•  manutenção à distância possível
•  disponível em três tamanhos de contentores diferentes 

(20, 40 ou 45 pés)
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O sistema de bateria TPS E é desenvolvido em sistema modular desde os módulos de bateria até o contentor. 
Portanto, é flexível, adaptável e, devido a sua longa duração, também muito eficiente.

*A representação gráfica pode divergir da estrutura real.

1  Racks de bateria

2  DC-Combiner  

3  Condicionador compacto

4  Painel de controle de incêndio3

4
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PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E ECONÔMICA DE BIOGÁS COM 
SISTEMA DE ARMAZENAMENTO A BATERIA

A fazenda da família Wenning, nos arredores de Rhede, 
produz biogás há 42 anos. A planta de biometano pode 
produzir 600 metros cúbicos padrão de biometano por 
hora. Ela funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. 
No entanto, este enorme rendimento também gera um 
consumo muito alto de eletricidade. Os agitadores, bom-
bas e processamento de gás consomem entre 500.000 e 
600.000 kWh por ano.

Para amortecer os custos, a família optou por um 
sistema fotovoltaico e uma unidade de armazenamento 
de energia TPS flex. Assim ela atinge 90-95% de autos-
suficiência em termos de consumo de energia e também 
economiza 600 toneladas de C02 por ano.

Wenning Biogas GmbH & Co. KG
Bateria: TPS Flex 
Capacidade/desempenho: 576 kWh / 240 kW 
Ramo: Setor de energia, agricultura
Localidade: Alemanha, Rhede (NRW)

NOSSOS CONTÊINERES EM AÇÃO 
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A TEORIA É BOA, MAS A PRÁTICA É 
SEMPRE MELHOR.  
Uma seleção de projetos on-grid da TESVOLT

ELETRICIDADE VERDE PARA A ESTRADA

Mais de 600.000 veículos elétricos estão registrados nas estradas alemãs. Cerca de 
235.000 veículos passam diariamente pelo entroncamento da autoestrada Kreuz Hilden 
entre a A3 e a A46. Por isso, foi natural expandir as estações de carregamento de veículos 
elétricos nesta área metropolitana. Com uma área de 12.000 metros quadrados, foi criado 
aqui um dos maiores parques de carregamento da Europa. Todas as 114 estações de carre-
gamento são abastecidas com quase 100% de eletricidade verde, que é fornecida, entre 
outras coisas, por um sistema fotovoltaico de 400 kWp nas garagens do parque de carre-
gamento. Para poder armazenar a eletricidade gerada, a Voltego GmbH planejou o sistema 
de contêineres flex TPS da TESVOLT com capacidade total de dois megawatts-hora.

O carregamento rápido de veículos elétricos causa altos picos de carga de corrente. Es-
tes também são “interceptados” pelo poderoso armazenamento da bateria. Isso significa 
que o pico de carga atual é gerado pela bateria descarregada em vez da rede. O operador 
da estação de carregamento Roland Schüren economiza custos adicionais com o arma-
zenamento.

Ladepark Kreuz-Hilden GmbH
Bateria: TPS Flex
Capacidade/desempenho: 2 MWh / 2 MW
Setor: Infraestrutura de recarga elétrica
Localidade:  Junção da autoestrada Hilden, 

Renânia do Norte-Vestfália

 



A NOVA QUERIDINHA NO ESTÁBULO

A Hof Borchers é especializada em suinocultura com criação de 
leitões e engorda de porcos. A suinocultura moderna é totalmente 
automatizada, e muitos dispositivos, como sistemas de ventilação, 
também precisam funcionar à noite. Com o TS HV 70, a eletricida-
de barata do sistema fotovoltaico também pode ser usada após o 
pôr do sol, em vez de usar eletricidade da rede elétrica cara.

Hof Borchers
Bateria: TS HV 70
Capacidade/desempenho: 76 kWh / 75 kW
Setor: Agricultura
Localidade: Alemanha, Borken (NRW)

PROTEGENDO A INFRAESTRUTURA CRÍTICA

O maior sistema hidráulico de Brandemburgo fica em 
Tettau e abastece 25.000 residências. Graças a um 
TS-I HV 80, ele é o primeiro sistema de abastecimento de 
água autônomo na Alemanha. Juntamente com o sistema 
fotovoltaico de 1.200 kWp, o sistema de armazenamento 
pode iniciar a planta preta e sincronizá-la com a rede.

Sistema hidráulico Tettau
Bateria: TS-I HV 80
Capacidade/desempenho: 921 kWh / 900 kW
Setor: A infraestrutura
Localidade: Alemanha, Lausitz

O MELHOR HOTEL

O resort Familux tem um consumo anual de 
eletricidade superior a 1 GWh. Os dispen-
diosos picos de carga só podem ser reduzi-
dos com um TS HV 70. Além disso, o hotel 
acordou com o fornecedor de energia uma 
utilização atípica da rede. Com isso, o hotel 
minimiza sua carga de rede com o armazena-
mento em uma janela de tempo e fica livre da 
medição pelo resto do dia.

Familux-Resort Oberjoch
Bateria: TS HV 70
Capacidade/desempenho:  307,2 kWh / 300 kW
Setor: Turismo, hotelaria
Localidade: Alemanha, Oberjoch (Allgaeu)

�Com o parque de recar-
ga, estou mostrando 
que a proteção do clima 
não é apenas uma 
necessidade ecológica, 
mas também compensa 
financeiramente."

Roland Schüren, 
Operador do parque de 
carregamento e mestre padeiro 
orgânico

�Com o sistema 
TESVOLT, nossos  
picos de energia 
agora estão bem 
abaixo do que 
estávamos acostu-
mados e estamos 
fazendo uma grande 
economia."  

Volker Küchler, diretor do 
Oberjoch Familux Resort

�O parque de recarga 
em Hilden foi, em 
muitos aspectos, um 
projeto extraordinário 
para todos os envolvi-
dos. A comunicação com 
a TESVOLT foi exemplar 
em todos os momentos
e sincera."

Andrea Klimek, gerente de pro-
jeto e acionista da Rheinland 
Solar GmbH
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SAFRA ÓTIMA 

Embora o seu terreno esteja a poucos metros do rio, 
André Gouveias só podia regá-lo com água da chuva 
sem estar conectado à rede. Graças a um TS HV 70 
em conexão com um gerador a diesel e sistema 
fotovoltaico, ele foi capaz de irrigar seus campos e, ra-
pidamente, aumentar o rendimento de suas colheitas 
em 300%.

Fazenda Mandengo
Bateria: TS HV 70
Capacidade/desempenho: 307,2 kWh / 150 kW
Setor: Agricultura
Localidade: Brasil, Goiás

TIGRE NO TANQUE, BACKUP NO PORÃO

A família Wurm administra uma posto de abasteci-
mento no sul da Baviera. Uma instalação PV produz 
eletricidade no telhado e uma usina CHP, no porão. Um 
TS 48 V armazena a eletricidade para autoconsumo e 
fornece energia de reposição em caso de falta de ener-
gia. Assim, ele pode usá-lo para colocar as bombas de 
diesel em operação e transformar o posto de abasteci-
mento em em posto de abastecimento de emergência.

Posto de abastecimento Georg Wurm
Bateria: TS 48 V 
Capacidade/desempenho: 38,4 kWh / 18 kW
Setor: Comércio de combustível
Localidade: Alemanha, Traunstein (Alta Baviera)

ENERGIA TOTAL, 
MESMO SEM REDE DE DISTRIBUIÇÃO 
A TESVOLT permite independência energética em todo o mundo com soluções off-grid 
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RECIPIENTE SOLAR NO MALI - ELETRICIDADE PARA 250.000 PESSOAS

Em cooperação com a Africa GreenTec, a TESVOLT está fornecendo 
armazenadores de lítio para contêineres solares móveis com capacidade total de 
vários megawatts-hora (MWh), permitindo um fornecimento de energia confiável 
para várias dezenas de vilarejos no Mali.

Os contêineres de 40 pés, cada um com sistemas fotovoltaicos de até 65 kWp 
e armazenamento de bateria de 60 kWh, fornecem eletricidade por 20 centavos 
de euro por quilowatt-hora (kWh). Até agora, os moradores tinham que pagar 
até 1,50 euros por kWh de eletricidade, que era produzida por geradores a diesel, 
ou não tinham eletricidade. Os sistemas de armazenamento TESVOLT também 
podem ser usados em ambientes exigentes em todo o mundo e têm uma longa 
vida útil graças ao Active Battery Optimizer desenvolvido internamente.

África Green Tec
Bateria: TS 48 V
Capacidade/desempenho: 60 kWh / 18 kW por solartainer
Localidade: Africa, Mali

�Para nosso projeto no Mali, precisávamos de um fornecedor confiável para armaze-
namento de energia de alto desempenho. Assim como nós, a TESVOLT está compro-
metida com um fornecimento de energia descentralizado, verde e confiável."

Torsten Schreiber, 
Fundador e Diretor Administrativo da Africa Green Tec
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TESVOLT AG   
Am Heideberg 31 |  06886 Lutherstadt Wittenberg 
Alemanha | Germany
Tel. +49 (0) 3491 8797 100
info@tesvolt.com  |  www.tesvolt.com
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GERMANY
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IN 

GERMANY
PARTNER PARTNER

SOBRE A TESVOLT

Daniel Hannemann e Simon Schandert fundaram a 
TESVOLT no verão de 2014 com a visão de levar energia 
limpa e acessível a todos os cantos do mundo. Objetivo 
principal: desenvolver e fabricar sistemas de bateria que 
armazenem eletricidade a partir de fontes de energia 
renováveis da maneira mais eficiente possível. Como o 
setor empresarial e a indústria apresentam as mais al-
tas demandas de energia em muitos países, a empresa 
se concentrou no armazenamento de alta capacidade 
desde o início. Atualmente, a TESVOLT produz em série 
soluções de armazenamento para empresas e as entre-
ga em todo o mundo.

©
  T

ES
VO

LT
 A

G
 |

 V
er

sã
o 

TE
SV

O
LT

-P
or

tfo
lio

-b
r-P

RT
_v

.D
.0

1 
| 

Al
te

ra
çõ

es
 té

cn
ic

as
 re

se
rv

ad
as

! 


