
Encare o aumento do preço 
da energia com um sorriso!
Produza você mesmo parte da energia que utiliza. 

Soluções para indústria e edifícios da GILDEMEISTER energy solutions.

PRODUZIR ARMAZENAR UTILIZAR

www.gildemeister.com

Energia 
limpa



FORNECIMENTO CONFIÁVEL – AGORA E NO FUTURO 
A solução ecologicamente 
correta para redução de 
custos com energia elétrica.

Os constantes aumentos no custo de energia, ocasionados pela escassez de recursos do nosso planeta, 

se tornaram uma preocupação mundial. Agora e no futuro, a GILDEMEISTER possui a solução sob 

medida para sua empresa. Não importa o tamanho, com as soluções para geração e armazenamento  

da GILDEMEISTER energy solutions, além de utilizar uma energia 100 % limpa, também economiza. 

Soluções para diversos tamanhos de empresa. 

Produza, armazene e economize. Soluções customizadas para cada perfil de empresa.

Tamanho da 

empresa

Número 

médio de 

funcionários

Consumo 

diário médio 

de energia 

Consumo 

anual médio 

de energia 

Autoprodução 

de 20  de 

energia verde

Economia 

em € por 

dia*

Economia 

em € por 

ano*

Pequena empresa 15 192 kWh 69.975 kWh 13.995 kWh 7,67 2.799

Média empresa 40 511 kWh 186.600 kWh 37.320 kWh 20,45 7.464

Grande empresa 400 5.112 kWh 1.866.000 kWh 373.200 kWh 204,50 74.640

Propostas de solução ›
* Cálculos baseados num custo médio de energia de € 0,20 por kWh para empresas comerciais e industriais, exemplo  

para a Alemanha. Fonte de dados de consumo de energia: Fraunhofer Institut, Alemanha 2011

Exemplo de cálculo de consumo de energia para empresas industriais e comerciais
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  1 SunCarrier 70    

  1 WindCarrier

  1 CellCube FB 10 - 100

  5 SunCarrier 22

  1 CellCube FB 10 - 100

  6 SunCarrier 260    

 5 WindCarrier

  1 CellCube FB 200 - 400

* Os cálculos para utilização dos equipamentos estão sujeitos a alteração de acordo com a localidade de instalação.

Empresas pequenas

Energia média produzida: 17.940 kWh*

Empresas médias

Energia média produzida: 38.519 kWh*

Empresas grande

Energia média produzida: 386.042 kWh*

Produção para o consumo próprio ou 

alimentação à rede elétrica. A solução 

completa para a produção, armazenamento  e 

utilização de energia elétrica também protege 

sua linha de produção contra possíveis anomalias  

na rede elétrica, que podem  ocasionar a paralisação   

da linha de produção. Substitua as  antigas soluções 

a diesel por soluções mais  eficientes da 

GILDEMEISTER energy solutions.

=

** Fontes: Eurostat Europa Top 15 e GILDEMEISTER energy solutions

Mais 
independente 

Com energia 100 % limpa!

armazenar utilizar
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NOSSO PORTFÓLIO DE PRODUTOS 
Energia Solar. 
Um investimento rentável.
Você busca soluções em energia renováveis com melhor custo benefício e retorno do investimento? O SunCarrier é 

a melhor solução para você. A orientação contínua da superfície dos módulos solares aumentam o ganho de energia 

e reduzem os custos por KWh. Em termos de economia, o SunCarrier representa um passo a frente em relação aos 

outros sistemas.

O novo SunCarrier 22

Até 35 % de rendimento a mais que dos sistemas convencionais, montados de forma fixa, com custos de 

aquisição consideravelmente menores. O sistema de rastreamento uniaxial com até 11 alsas é controlado por 

um acionamento eletrohidráulico e proporciona uma potência de até 4,29 kWp por ala (superfície modular: 22 m² 

por ala, ângulo de giro máx.: 45º). A baixa altura de construção e sua performance, tornam o SunCarrier 22 uma 

opção com ótima relação custo-benefício.

Principais vantagens

 autonomia na produção de energia, sem intervenções de concessionárias

 segurança no fornecimento mediante oscilações na rede elétrica

 preços de energia estáveis a longo prazo

 soluções modulares e flexíveis

 sistema econômico, graças a sua construção otimizada

 maior eficiência com dimensões reduzidas 

 opções de fundação: concreto ou parafuso

 construção muito robusta (cargas de vento até 144 km/h, cargas de neve até 1 kN/m²)

  instalação simples e rápida graças ao elevado grau de pré-montagem

Ângulo de giro: máx. 45°
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SunCarrier 70

Mais eficiência com dimensões reduzidas. 

Superfície modular: 84,05 m²

Potência: até 14 kWp

Altura de construção: 4 m

Fundações: parafuso ou concreto

Ângulo máx. de giro: 220º

SunCarrier 220 - 300

Potência máxima em uma superficie de 287,5 m².

 

Superfície modular: 212,1 até 287,5 m²

Potência: até 40 - 53 kWp

Altura de construção: 6 até 7,2 m

Fundações: parafuso ou concreto

Ângulo máx. de giro: 220º

SunCarrier 120

A solução ideal para alturas reduzidas.

 

Superfície modular: 119,58 m²

Potência: até 24 kWp

Altura de construção: 4,3 m

Fundações: parafuso ou concreto

Ângulo máx. de giro: 220º

PRODUZIR ARMAZENAR UTILIZAR
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Local Traunreut / Alemanha Tortona / Itália 

Sistema SunCarrier 70 SunCarrier 70

Potência instalada 11 kWp 11 kWp

Rendimento anual 13.519 kWh 16.907 kWh

Custos energéticos, produção própria* 0,18 EUR/kWh 0,15 EUR/kWh

Custos energéticos, compra adicional** 0,25 EUR/kWh 0,23 EUR/kWh

Potencial de economia Você produz sua energia 28%  mais barato. Você produz sua energia 35%  mais barato. 

 

Seu rendimento energético. Exemplos de rendimento - SunCarrier 70

* Cálculo com base na estimativa de custos em caso de montagem na Alemanha sob utilização de módulos Schott (11 kWp) e um período de 20 anos.

** Estimativas dos preços médios de energia na Alemanha e Itália em 2012. Estas são independentes do local e sem garantia.

40 % 
Rende até 40 % a 

mais que os demais 

sistemas rígidos



TECNOLOGIA PIONEIRA PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA

WindCarrier. 
Avançando com a energia eólica. 
O WindCarrier da GILDEMEISTER energy solutions representa uma nova geração de pequenos parques eólicos de alta tecnologia. 

Com potência teórica de 10 KW, não possui engrenagens, tornando-o mais eficiente, silencioso e de fácil manutenção.

Rápida aceleração

Graças a uma tecnologia de sensores inteligentes, o controle regula 

o arranque com ventos a partir de 3,6 m/s. Somente em casos de 

ventos com velocidades inferiores a 3 m/s, a planta é desligada. Isto 

significa um ganho constante de energia a partir de 3 m/s e um 

estoque de segurança para oscilações de vento de 0,6 m/s. Deste 

modo, é evitado o frequente desligamento e acionamento do equi-

pamento. O resultado é um ganho de energia constante, mesmo 

com oscilações na velocidade do vento.

WindCarrier

Corrente inicial

Energia de 

geradores

Inversor

Energia de rede 

reciclada

Rede de energia

Sinal

Principais vantagens

  autonomia na produção de energia, sem intervenções  

de concessionárias

 independência de falhas na rede de energia

 segurança no fornecimento mediante oscilações na rede elétrica  

 preços de energia estáveis a longo prazo

 mais durabilidade

 aproveitamento de uma fonte de energia livre e inesgotável

 independência de direção do vento

 baixa formação de ruído (< 35 dB (A))

 menor custo de manutenção – não utiliza engrenagens

 você contribui para um futuro mais limpo



Eixo

Suporte

Rotor

EstatorMancal 2

Mancal 1

Estator

Rotor

Construção dos mancais

Esta solução sólida, sofisticada e bem con-

cebida confere à instalação uma vantagem 

de até 10 % em potência. O gerador dispõe 

de apenas dois mancais, que demandam 

pouca manutenção e convence pelo seu 

excelente grau de eficiência.

Giro de 360° 
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Cesto de ancoragem

PRODUZIR ARMAZENAR UTILIZAR

Variante de montagem  

com cesto de ancoragem

A fundação para o seu sistema, adequada 

com precisão e com pouca necessidade 

de espaço, que pode ser adquirida como 

opção, contribui, com uma ancoragem 

profissional no subsolo, para uma ótima 

estabilidade – independentemente das 

condições atmosféricas.

Construído com base na experiência

O eixo de motor produzido com alta 

precisão, acionado diretamente, é a peça 

mais importante do WindCarrier. Nele está 

presente todo o know-how de mais de 140 

anos de fabricação de máquinas do Grupo 

GILDEMEISTER.
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O PACOTE DE ENERGIA PARA POTÊNCIA CONVINCENTE 
O CellCube.
Seu armazenador de alto 
desempenho para energia limpa.
O CellCube da GILDEMEISTER energy solutions é um armazenador de energia estável e resistente à intem-

péries. Com a bateria Redox-Flow à base de vanádio, de longa duração e baixa manutenção, é proporcionado 

um fornecimento de energia sem interrupções – seguro, de alto desempenho, com duração de 24 horas.
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CellCube FB 10 -100

Uma solução pequena e de alta performance, com potência 

de 10 kW a 15 kW. Por contar com ciclos ilimitados (carga/

descarga) no armazenador de energia, com até 100 kWh de 

capacidade de armazenamento, proporciona maior vida útil 

e reação espontânea a qualquer solicitação de carga.

Variantes

O CellCube pode ser combinado conforme a necessidade. 

O rendimento do sistema é facilmente ajustável. 

2 CellCube FB 10 -100 

20 kW, 200 kWh

5 CellCube FB 200 -400

1 MW, 2 MWh

Nas células de reação dos “stacks”, é realizado o processo 

eletroquímico que carrega ou descarrega a bateria.

Os eletrólitos são bombeados para dentro dos “stacks” 

por bombas pequenas e resistentes a partir de tanques 

eletrolíticos e são reenviados pela tubulação de retorno 

para os mesmos tanques.



CellCube FB 200-400

Com 200 kW e 400 kWh, o CellCube FB 200-400 oferece 

grandes reservas de energia para a utilização industrial.  

Por exemplo, para estabilizar tensões da rede e para 

armazenar a energia produzida. Ou em todo o lugar onde é 

importante um fornecimento de energia sem interrupções.

Função de assistência e monitoramento

Todos os parâmetros operacionais importantes podem ser 

acessados online em qualquer momento, por exemplo, o 

estado da carga (SOC), a temperatura do eletrólito ou a 

potência de carga.

CellCuubebe FB 200-400

C 200 kW 400 kWh C llC b FB 200 400 f
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Principais vantagens

  solução de sistema integrado, incluindo inversor especialmente 

adaptado

  possibilidade de conexão a diferentes fontes de energia

  armazenador de energia em regime turn key em carcaça  

resistente às intempéries

 100 % descarregável

  excelente desempenho graças ao gerenciamento de baterias 

inteligentes

  máximo grau de eficiência em qualquer modo de funcionamento

 ciclos de carga e descarga ilimitados

PRODUZIR ARMAZENAR UTILIZAR

10 kW - 40 kWh 20 kW - 40 kWh 30 kW - 40 kWh
200 kW - 

400 kWh
10 kW - 70 kWh 20 kW - 70 kWh 30 kW - 70 kWh

10 kW - 100 kWh 20 kW - 100 kWh 30 kW - 100 kWh

10 kW - 130 kWh 20 kW - 130 kWh 30 kW - 130 kWh

Potência disponível e capacidade de armazenamento

A família de produtos CellCube

 

A partir de junho de 2012, a família de produtos CellCube 

é ampliada. Esta linha de produtos oferece uma solução 

de armazenamento para qualquer necessidade. Potência 

e capacidade de armazenamento podem ser adaptadas 

individualmente.



 

Produzir energia limpa de modo econômico, armazená-la e aproveitá-la para aplicações inovadoras, isto gera não 

só um mercado em crescimento – a energia renovável se torna também cada dia mais importante para o nosso 

mundo.

A GILDEMEISTER energy solutions proporciona a você a tecnologia apropriada. Os sistemas solares inteligentes 

SunCarrier, a pequena planta eólica WindCarrier e a bateria gigante de longa duração CellCube são soluções de 

sistema integrado, já comprovadas em muitos lugares no mundo inteiro.

Planta GILDEMEISTER energy solutions 

Produzir, armazenar e utilizar energia a nível local. 

Em 2012, a planta GILDEMEISTER energy solutions 

em Bielefeld é ampliada. A planta, que já dispõe de 

dois SunCarrier 250, um WindCarrier, um CellCube  

FB10-100 e um posto de abastecimento de energia 

elétrica para mobilidade elétrica limpa, é ampliada 

com mais componentes. No próprio local, se produz 

750.000 kWh de energia por ano, economizando  

480.000 kg de CO
2
. Esta energia verde gerada é 

bastante  para a produção de 160 máquinas. Importantes  

áreas chave, como o edifício da Direção e a TI, 

podem  assim ser abastecidas de modo inteiramente 

autônomo  com energia limpa. Além disso, podem ser 

realizadas  grandes  economias graças à menor compra 

de eletricidade  de concessionárias de energia e ao 

nivelamento  de picos de carga.

Dados da solução global

Solução completa já instalada:

   2 SunCarrier 250

   1 WindCarrier 

  1 CellCube FB 10-100

  1 posto de abastecimento de energia elétrica

A partir de 2012, o conceito de planta é ampliado 

com as seguintes plantas:

  11 SunCarrier 250

   73 SunCarrier 22

   6 SunCarrier Fix

   1 sistema sobre telhado

   1 WindCarrier 

  1 CellCube FB 200-400

ARGUMENTOS COM PROPRIEDADE 
A DMG produz parte da energia  
elétrica utilizada em suas fábricas!



Dados da solução global

  6 SunCarrier 220: Superfície modular 212,2 m², 

até 40 kWp de potência, fundações de concreto/

faixas, resistente a ventos de até 102 km/h

  3 WindCarrier: Turbina eólica vertical, altura de 

eixo 9,7 m, potência teórica de 10 kW, produção 

de aprox. 50.000 kWh de energia por ano 

   1 CellCube FB 10-100: Armazenador de energia 

estável, potências máximas de até 15 kW, cap-

acidade de armazenamento de 100 kWh, longa 

duração, baixa manutenção, possibilidade de 

descarregamento total

SunCarrierOmega Renk Índia

Energia sempre que precisar. Energia para um mod- 

elo perfeito: um edifício de escritórios com emissões 

zero em Bhopal, Índia, de SunCarrierOmega. A sol- 

ução completa, independente da rede elétrica, da 

GILDEMEISTER energy solutions fornece até 111,4 kW 

de energia limpa. Dois SunCarrier 260 produzem toda 

a energia que é necessária para a iluminação do edifício 

de escritórios e das áreas externas, para o sistema de 

ar-condicionado e também para o sistema de água. A 

energia excedente é armazenada em três CellCube FB 

10-100, abastecendo assim o edifício com energia limpa 

com 100 % de autonomia.

Bürener Maschinen fabrik 
Independente da rede elétrica pública. A fábrica  

Bürener Maschinenfabrik em Büren, Alemanha, dedica- 

se completamente às energias renováveis solar e eólica. 

Seis  SunCarrier 220 e três WindCarrier introduzem a 

energia  produzida diretamente na rede elétrica e num 

CellCube FB 10-100. Este destina-se a fornecer energia de 

emergência para os sistemas de TI, para que os servidores 

e os computadores funcionem de forma segura mesmo 

em caso de falha de corrente elétrica, o CellCube reduz 

picos de carga e serve de armazenador intermediário de 

energia. A solução completa da GILDEMEISTER energy 

solutions para a produção, armazenamento e utilização de 

energia renovável fornece, a partir de 2012, anualmente 

cerca de 250.000 kWh de energia produzida a nível local, 

aumentando assim a eficiência energética da empresa.

PRODUZIR ARMAZENAR UTILIZAR

Principais vantagens

 energia sempre que você precisa

 fornecimento de energia ininterrupto 

 rede de energia estável

 manutenção fácil e sem desgaste

   proteção para a sua linha de produção graças a 

uma rede estável

   baixa necessidade de energia devido à minimi-

zação de perdas na transformação, transferência  

e distribuição

 menos problemas nas horas de pico de corrente
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produzir  

SunCarrier: O SunCarrier é um sistema de 

rastreamento único, que orienta a sua

superfície modular continuamente de 

acordo com a posição atual do sol.

WindCarrier: A pequena planta eólica 

segundo o princípio de Darrieus, com 

potência de 10 kW, garante um eficiente 

ganho de energia.

armazenar

CellCube: Armazenador de energia estável 

da nova geração – a bateria Redox-Flow à 

base de vanádio, de longa duração e baixa 

manutenção, oferece um abastecimento de

energia sem interrupções. A bateria gigante 

é alimentada por plantas solares ou eólicas, 

é resistente a intempéries e de manutenção 

extremamente baixa, podendo assim 

fornecer energia limpa durante 24 horas.

utilizar

Produtos e tecnologias inteligentes para a 

moderna indústria de energia: 

 e-mobility solutions tele solutions  

backup solutions off-grid solutions 

industrial solutions power solutions

GILDEMEISTER energy solutions 

Tel.: +49 (0) 931- 25 064 - 120, Fax: +49 (0) 931 - 25 064 - 102, 

energysolutions@gildemeister.com, www.gildemeister.com

a+f GmbH: Carl Zeiss Straße 4, 97076 Würzburg, Alemanha

cellstrom GmbH: Industriezentrum NÖ Süd, Straße 3, Objekt M36, 2355 Wiener Neudorf, Áustria

Toda a informação aqui!

Caso seu celular possua um 

software de código QR, 

acesse diretamente 

www.gildemeister.com
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contate-nos

Teremos grande prazer em atendê-lo para 

estudar a melhor solução energética para 

sua empresa.

Tel. +49 (0) 931 - 25 064  - 120

energysolutions@gildemeister.com


