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“eTelecom” 
Solutions
Soluções de Armazenar Energia para 
Aplicações de Telecomunicações
eTelecom é uma solução de armazenamento de energia 
pronta para uso, desenvolvida especificamente para o sector 
de telecomunicações. O eTelecom é ideal para instalações 
de células de energia, estações de retransmissão e outras 
aplicações remotas onde a energia da rede eléctrica pode não 
estar disponível.

eTelecom gera energia a partir de painéis solares bifaciais de alta 
eficiência e a armazena em baterias especiais de armazenamento 
de energia para alimentar a carga por até 10 dias sem sol.

eTelecom permite que os operadores operem 24/7 sem geradores 
a diesel, evitando poluição, reabastecimento constante e 
manutenção.

eTelecom inclui monitorização e controle remoto avançado, 
permitindo que o operador visualize constantemente o bom 
funcionamento da rede.
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“Finalmente, uma 
solução confiável, 
económica e sem 
complicações para 
alimentar sites de 
telecomunicações”.
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Porquê eTelecom?

Falta Global no Fornecimento de Energia
Com o rápido crescimento demográfico e económico, a 
demanda por electricidade é cada vez maior e, com ela, 
a lacuna entre o suprimento e a demanda de energia. A 
produção de electricidade a partir de combustíveis fósseis 
é a maior fonte de emissões de gases de efeito estufa e 
continuará a crescer à medida que mais pessoas estiverem 
conectadas à rede. Com o tempo e os recursos necessários 
para actualizar a capacidade da rede, fica cada vez mais 
difícil para as concessionárias estabilizar a disponibilidade de 
energia na rede.

Desafios no Sector de Telecomunicações
TOs operadores de telecomunicações dependem de relés 
e repetidores de sites de celular para construir redes de 
telecomunicações modernas, que exigem energia estável e 
constante para operar. Qualquer corte de energia ou distúrbio 
de energia pode causar danos ao equipamento que exigem o 
envio de técnicos para locais remotos para reparo e resultam 
em longas horas de inactividade.  
Actualmente, as operadoras de telecomunicações usam 

vários geradores a diesel por local, conectados a um grande 
tanque de combustível para alimentar esses locais de célula. 
Isso resulta em custos operacionais substanciais e muitas 
horas de inactividade e é inconveniente em vários níveis:

• São caros para comprar, reabastecer e manter.
• Criam poluição do ar e do ruído e são prejudiciais em 

ambientes residenciais e comerciais.
• Exigem espaço, manutenção regular e reabastecimento 

repetitivo.

Uma Solução Económica

A tecnologia avançada da eTelecom supera esses inconvenientes, 
fornecendo um sistema totalmente integrado de geração e 
armazenamento de energia, permitindo que as operadoras 
construam redes confiáveis. eTelecom garante economias 
substanciais em relação a qualquer alternativa baseada em 
combustível, melhorando a qualidade da energia, removendo 
ruídos e poluição ambiental e limitando a intervenção humana
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eTelecom: Um Novo Conceito
O eTelecom consiste em um sistema de armazenamento de energia instalado em um abrigo temperado, combinado com 
painéis solares de alta eficiência e um sofisticado sistema de monitoramento e controle.

Saídas CC e CA
O eTelecom fornece eletricidade estável para sua carga em 220 
volts CA 50 Hz e 48 volts CC. Ambas as saídas são protegidas 
contra curtos-circuitos e sobrecargas.

Gerenciamento de entradas múltiplas de energia
O eTelecom pode ser conectado a uma fonte de utilidade, 
se disponível. O eTelecom inclui o artificail Intelligence para 
minimizar o uso da energia elétrica e, ao mesmo tempo, evitar o 
uso de geradores a diesel.

No caso remoto, onde nem o sol, nem a fonte de energia elétrica 
opcional estão disponíveis e as pilhas se esgotam, o eTelecom 
inclui um gerador interno que inicia automaticamente e desliga 
o gerador automaticamente quando o nível de energia da bateria 
é restaurado.

Economia substancial de custos
O eTelecom economiza em contas de energia, com um custo 
operacional mais baixo comparado aos geradores a diesel, pois 
prioriza o fornecimento de energia a partir de fontes solares. 
O eTelecom inclui a tecnologia de armazenamento de energia 
proprietária E24 para oferecer uma solução de armazenamento 
altamente confiável e econômica, que oferece até 5000 ciclos, 
resultando em até 15 anos de operação sem substituição da 
bateria.

Geração avançada de energia solar
O eTelecom utiliza painéis solares de alta eficiência para gerar o 
máximo de energia possível com o mínimo de espaço. Os painéis 
solares são instalados em ângulo para evitar a deposição de 
poeira e permitir a auto-limpeza do painel.
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Conecte-se no instante a qualquer site de 
eTelecom para visualizar todos os dados e 
parâmetros do sistema.

Monitorização em Claud no conforto da 
sua casa

eTelecom inclui uma ferramenta de gerência da web de última geração, que permite 
visualizar e monitorar de perto o bom funcionamento da sua solução de energia, 
controlar as fontes de energia e o consumo de carga.

O sistema de controlo regista dados de painéis solares, serviços públicos, cargas e 
geradores opcionais. Todos os dados são registados e o histórico pode ser baixado para 
análise, mantendo você no controle de sua geração e gasto de energia.

eTelecom está conectado ao sistema de monitorização baseado na nuvem E24, 
permitindo que a equipe de suporte técnico gerência seu sistema remotamente e tome 
medidas preventivas imediatas em caso de anomalias, mantendo seu investimento 
seguro.

Monitorização Remoto em Claud
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Principais benefícios do eTelecom
O eTelecom foi projetado especificamente para áreas onde a energia da rede elétrica é instável ou indisponível. Seus benefícios 
demonstrados a tornam a solução ideal para operadoras de telecomunicações:

Operação de longo tempo sem sol ou utilidade
O eTelecom’s foi projetado para operar entre 53 e 210 dias 
consecutivos (dependendo da configuração usada) sem sol, sem 
utilidades e sem reabastecimento de diesel (com base em um 
tanque cheio inicial).

Limpo e silencioso
O eTelecom permite evitar o uso de geradores diesel poluentes 
e ruidosos que liberam gases nocivos (o eTelecom foi projetado 
para quase nunca usar o gerador).

Resiliente e redundante
A eTelecom utiliza redundância em seu armazenamento e 
eletrônicos para manter a operação em caso de falha. Nesse 
caso, o eTelecom notificará automaticamente o centro de 
controle por meio de sua conexão na nuvem, para que a equipe 
de serviço repalce qualquer equipamento danificado antes que 
ocorra qualquer desconexão de energia. gerador, dando à equipe 
de serviço tempo para resolver qualquer problema técnico antes 
que os operadores da Telco vejam qualquer interrupção de 
energia.

Operação autônoma e baixa manutenção
O sistema inteligente da eTelecom alterna automaticamente 
entre fontes de alimentação e gerencia o armazenamento 
de energia, sem necessidade de intervenção humana. Suas 
ferramentas de monitoramento remoto permitem que nossos 
técnicos garantam uma operação tranqüila e sejam notificados 
em caso de problemas. As baterias requerem apenas uma 
verificação a cada 6 meses.

Seguro e Confiável
O eTelecom aceita uma ampla tensão de entrada que varia entre 
180Vac e 280Vac, além de uma ampla frequência de entrada 
entre 40 e 70Hz.

Modular e Atualizável
A modularidade da eTelecom significa que é possível adicionar 
mais inversores em paralelo para aumentar a potência e a 
confiabilidade e mais módulos de bateria para aumentar o 
tempo de backup, crescendo dinamicamente com as crescentes 
necessidades de energia.

Imagem e valores ecológicos
A escolha da energia solar demonstra um compromisso com 
a redução das emissões de carbono. O eTelecom melhora 
sua imagem, enviando uma mensagem de responsabilidade 
ambiental.

Prova de têmpera
O eTelecom inclui toda a tecnologia em um único contêiner de 20 
pés, impossibilitando o roubo de qualquer equipamento ou diesel. 
O eTelecom também inclui uma tecnologia de digitalização digital 
para garantir que o guarda esteja acordado, juntamente com um 
sistema de alarme avançado que notificará imediatamente todas 
as partes em caso de violação de segurança.

Projetado para condições ambientais severas
O eTelecom utiliza sofisticada tecnologia de isolamento e 
regulação de temperatura para garantir uma operação segura de 
-50oC a + 60oC.
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Saúde em Primeiro Lugar

Locais de célula, repetidores e relés são frequentemente instalados no telhado de edifícios, criando poluição, 
vibração e ruído substanciais em áreas residenciais.

Gerador eTelecom

Produtividade Aprimorada

• Gerador
• Alto custo operacional
• Poluição do ar e ruído
• Manutenção contínua
• Corte de energia entre a concessionária e o gerador
• Carga mínima de 30%
• Volumoso (é necessário tanque de combustível e escape)
• Abastecimento contínuo
• Operação em temperatura estreita (duração)

• Baixo custo operacional
• Silencioso e não poluente
• Baixa manutenção
• Confiável
• Tensão e frequência estáveis
• Pode ser instalado em qualquer espaço
• Instale uma vez - substitua as baterias a cada 6 a 10 anos
• Operação em temperatura ampla
• Pronto para ser acoplado ao Solar Foto Voltaico

Existem várias vantagens operacionais que eTelecom possui sobre os geradores a diesel

• Gases tóxicos afectam directamente o sistema respiratório, 
apresentando uma variedade de doenças

• A poluição por partículas finas contribui para asma, 
enfisema, doenças crónicas do coração e dos pulmões.

• A exposição ao escape de diesel apresenta altos riscos de 
câncer. 

• O motor produz ruídos audíveis irritantes

• O escape contribui para a criação de poluição atmosférica
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Como eTelecom Economiza em 
Suas Facturas de Energia?

O sistema inteligente da eTelecom colecta e armazena energia de várias fontes de acordo com a disponibilidade 
e o menor custo.

• eTelecom reduz supera a necessidade de geradores a diesel caros, 
economizando no transporte de combustível para locais de célula, 
custo de combustível, manutenção e mão de obra.

• eTelecom colecta e armazena energia solar, utilizando toda a 
energia solar produzida. Diferentemente das soluções solares 
puras, o armazenamento da eTelecom permite capturar 100% da 
energia solar. 

• Se a conexão à rede estiver disponível, eTelecom retornará excesso 
de energia solar para a rede, economizando nas contas de serviços 
públicos através da medição líquida.

• eTelecom supera as dispendiosas interrupções de energia que 
resultam em perda de lucro, perda de clientes e degradação da 
imagem da marca. 
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eTelecom is particularly adapted to loads that need to be powered reliably in remote unattended locations. 

Montagem Fácil E Inteligente

eTelecom foi desenhado para ser instalado em praticamente qualquer 
lugar com o mínimo de obras civis. Tudo o que precisa é de uma 
superfície plana em que a estrutura de contenção esteja instalada. 
eTelecom já é fornecido com cabos e configurado de acordo com os 
requisitos do cliente como um contendor de 10 pés (metade de um 
contendor padrão de 20 pés).

A estrutura solar é um kit pronto para montar que pode ser montado 
rapidamente por um instalador. eTelecom torna-se imediatamente 
visível na nuvem, permitindo a visualização de todos os parâmetros.
 

eTelecom foi desenhado para oferecer a maior confiança possível. 
Cada componente tem pelo menos a capacidade dobrada para manter 
eTelecom funcional em caso de falha de qualquer componente.

Os espelhos padrão verticais ou bifaciais da eTelecom são auto limpar, 
permitindo que opere em ambientes empoeirados e arenosos, sem 
deposição nos painéis.
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Garantia da Qualidade de E24

E24 desenhada, projecta, fabrica, monta, testa e entrega suas soluções 
em componentes modulares, fáceis e económicos de montar nas 
instalações do cliente.

A E24 comissiona suas soluções por meio de uma rede de afiliadas 
ou parceiros de negócios sob rígidos padrões e procedimentos de 
qualidade para garantir o melhor desempenho ideal e a satisfação do 
cliente.
 

A E24 investe continuamente em pesquisa e desenvolvimento e 
desenvolve sua própria tecnologia proprietária. Cada parte da solução 
de energia fornecida é optimizada para oferecer o maior valor ao cliente.

Todas as soluções foram desenhadas para proporcionar uma 
recuperação de capital rápida e sem dores de cabeça e alto retorno do 
investimento.

E24 é o resultado de 30 anos de experiência no campo da tecnologia de geração, conversão e armazenamento de energia. E24 cria 
as soluções de energia mais duráveis, eficientes e confiáveis do mercado, personalizadas para as aplicações e locais mais exigentes 
do mundo.
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Com centros de suporte, escritórios regionais e pessoal 
capacitado, o E24 traz um comprometimento inflexível com a 
satisfação do cliente. Nossos serviços pós-venda incluem:

• Programas de Extensão de Garantia
• Programas de Manutenção Abrangentes
• Serviço de Campo
• Revisão e Reformas
• Peças Certificadas de E24

Nossos serviços são fornecidos por engenheiros que operam 
nos escritórios regionais da E24, permitindo que os clientes 
se beneficiem de dados precisos com base na experiência de 
campo local relevante.

Serviços Abrangentes de E24

Nossos consultores de 
energia estão aqui para 
responder a todas as suas 
perguntas.

Nossa abordagem chave é o que nos diferencia. Além de nossas 
soluções completas, oferecemos uma variedade de serviços, 
permitindo que você aproveite ao máximo seu investimento:

• Visitas de Avaliação do Site
• Análises de Economia de Energia
• Estudos de Viabilidade
• Projectos Estruturais
• Programas de Treino de Múltiplos Níveis
• Serviços de Comissionamento
• Serviços de Financiamento

E24 trabalha em estreita colaboração com seus clientes para 
analisar todos os aspectos de seus custos e desempenho 
relacionados à energia, identificando oportunidades de melhoria 
e potencial para reduzir os custos gerais.

E24 também oferece uma série de serviços de financiamento, 
permitindo que os clientes paguem por seus equipamentos 
gradualmente e parcialmente financiem seus investimentos a 
partir das economias que geram.
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eHome

Soluções de Armazenar Energia

Soluções de Geração de Energia

eVilla

eVillage

eHybrid

eGrid

eBusinesseBuilding

eFactory

eSolar

eTelecom

eParking eAgri

O amplo portfólio de E24 de projectos concluídos com 
sucesso varia de acordo com uma variedade de sectores, 
incluindo Residencial, Comercial, Industrial, Telecom e 
Governamental. Nós construímos nossa reputação em 
nosso foco de cliente e versatilidade para resolver seus 
problemas. Nossas soluções sob medida que colocam o 
estilo de vida e as necessidades dos clientes em seu núcleo. 
E24 utiliza a tecnologia para solucionar problemas e activar.

É neste espírito que a E24 desenvolve soluções energéticas 
personalizadas, direccionadas para casas, moradias, 
empresas, edifícios, fábricas, aldeias, operadores de 
telecomunicações e de serviços públicos. E24 trabalha 
constantemente para melhorar a economia e o estilo de 
vida de seus clientes enquanto economiza no planeta.

Soluções Abrangentes de 
Energia
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Informações Sobre Pedidos

S360-03K-088-09 eTelcom Solution, 3KW Max DC load, 88KWh Storage including 9.5KWp Solar and structure
S360-4K5-132-12 eTelcom Solution, 4.5KW Max DC load, 132KWh Storage including 12.6KWp Solar and structure
S360-06K-176-19 eTelcom Solution, 6KW Max DC load, 176KWh Storage including 18.9KWp Solar and structure
S360-7K5-220-19 eTelcom Solution, 7.5KW Max DC load, 220KWh Storage including 18.9KWp Solar and structure
S360-09K-308-19 eTelcom Solution, 9KW Max DC load, 264KWh Storage including 18.9KWp Solar and structure
S360-11K-352-19 eTelcom Solution, 11KW Max DC load, 308KWh Storage including 18.9KWp Solar and structure
S360-12K-352-19 eTelcom Solution, 12KW Max DC load, 352KWh Storage including 18.9KWp Solar and structure

Número Ref. Descrição
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ESCRITÓRIOS DE VENDAS REGIONAIS

www.e24solut ions.comGet more info on 

América do Norte:

1250, Rene Levesque West, #2200
Montreal, Quebec,
Canada H3B 4W8
Phone: +1-514-9893700

Europa, Oriente Médio e África:

20-22 Wenlock Road
London N1 7GU
United Kingdom
Phone: +44-2038242497

Eurásia:

5th and 6th Floors,
14 Tsar Osvoboditel Blvd.,
1000 Sofia, Bulgaria
Phone: +359-2-811-1445

REVENDEDOR AUTORIZADO

© 2017-2020 «E24™» , eSolar™, eSolar-Hybrid™, eAgri™, eParking™, eHome™, eVilla™, eBusiness™, eBuilding™, eFactory™, 
eVillage™,eGrid™, eTelecom™ são nomes comerciais e marcas comerciais protegidos. Todos os Direitos Reservados


