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MONITORAMENTO REMOTO
DE PLANTAS SOLARES
RESUMO
Iniciativas políticas e econômicas globais estão impulsionando a demanda por fontes alternativas de energia.
A energia solar tem sido a líder entre outras fontes de energia renováveis e,
 de acordo com a AIE, dominará
o crescimento nos próximos cinco anos. Com potências econômicas significativas, como Índia, China e UE,
concentrando-se fortemente na expansão de energia renovável, a energia solar se tornará, sem dúvida, uma das
principais fontes de energia do futuro.

DESAFIO
A usina de energia solar consiste em uma infraestrutura sofisticada que trabalha em perfeita sincronia para
maximizar o potencial de produção de eletricidade. Os componentes principais são painéis solares, inversores,
controladores solares e sistemas de transmissão ou armazenamento de energia. O desempenho das usinas
de energia solar deve ser monitorado de perto para garantir a máxima produtividade e disponibilidade para
garantir que tudo corra bem e que a taxa de geração de eletricidade esteja dentro dos valores aceitáveis para
satisfazer o cronograma do ROI* do projeto. Além disso, o monitoramento remoto é essencial para a manutenção
programada, como substituição de peças ou limpeza do painel solar, necessária para que a usina maximize o
desempenho a longo prazo. As usinas de energia solar estão localizadas principalmente em áreas remotas devido
à grande quantidade de área ocupada. A localização remota representa um desafio para a conectividade de
monitoramento remoto, porque as fontes de Internet com fio raramente estão disponíveis nos locais das usinas
de produção de energia solar.
*ROI – Return on Investment (Retorno sobre investimento)
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SOLUÇÃO
A topologia acima descreve uma solução simplificada de monitoramento remoto clássico com um dispositivo de
conectividade celular em seu núcleo. O controlador Solar é um cérebro da operação de usinas de energia solar e geralmente
é capaz de emitir dados do sistema através de protocolos industriais, como o Modbus TCP. Dependendo do tamanho da
usina de energia solar, vários controladores de carga solar são configurados para rastrear dados de geração de eletricidade
a partir de um conjunto de painéis solares. A melhor maneira de interpretar esses dados é usar uma plataforma de IoT
na nuvem, na qual os dados são agregados e apresentados ao operador com métricas de desempenho e sugestões de
manutenção sugeridas. O TRB140 é uma escolha popular para este caso de uso devido à sua conectividade celular segura e
confiável via 4G LTE e à interface de usuário fácil de usar, que não requer treinamento especializado. Além disso, o TRB140
inclui recursos avançados do RutOS, como vários serviços de VPN, protocolos de gerenciamento industrial, de rede e de
gerenciamento remoto (Modbus TCP, MQTT e mais).

BENEFÍCIOS
• Fácil de dimensionar - você pode configurar um número infinito de TRB140 em minutos usando o RMS (Teltonika Remote
Management System).
• Baixo consumo de energia - o TRB140 usa apenas 2 W de energia ao transferir dados em velocidades máximas e apenas 0,4
W quando ocioso com uma conexão de dados ativa.
• Gerenciamento fácil - com o Teltonika RMS, você pode manter todos os TRBs atualizados com o firmware mais recente e
monitorar e controlar convenientemente os gateways de qualquer lugar - mesmo sem IP público!
• Design industrial - o TRB140 possui uma carcaça de alumínio forte, ampla faixa de tensão de fonte de alimentação suportada
(9-30 VCC) e uma ampla faixa de temperatura operacional de -40 ° C a 75 ° C, tornando-a uma escolha ideal, mesmo nos
ambientes mais desafiadores.

POR QUÊ TELTONIKA?
A Teltonika Networks se concentra continuamente no desenvolvimento de hardware de conectividade de missão
crítica que seja seguro, confiável e fácil de usar. O TRB140 é um gateway celular simples, porém poderoso,
incorporado à nossa experiência e capaz de enfrentar todos os desafios de conectividade em projetos de geração
de energia solar.
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