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BATERIA ALL-IRON FLOW



PREVISÕES NO SETOR ENERGÉTICO NO BRASIL

•  Crescimento significativo na demanda de eletricidade;
•  A grave seca que pode afetar na produção de energia nas hidrelétricas;
•  Emissão não confiável de gases nas termoelétricas;
•  Falta de acesso a eletricidade confiável nas áreas remotas;
•  Insegurança na estabilidade da rede;
•  Tarifas elevadas de eletricidade, altas taxas nos períodos pico;
•  Alta sensibilidade ambiental / Regras restritas do Ibama.



DESAFIOS NO SETOR ELÉTRICO

Stress transmissão e 
distribuição atual (T&D) e 
necessidade de uma cara 

expansão de infraestrutura.

Aumento significativo 
nas energias renováveis 

intermitentes - mas limitado 
por múltiplos fatores, 

a redução já está 
acontecendo!

Aumento do uso de geradores 
a diesel, devido as altas 

tarifas de pico e a instabilidade 
da rede; o gás natural é 

limitado na oferta e os custos 
e o tempo de permissão 

são excessivos.



NECESSIDADES DO MERCADO - REQUISITOS PARA ARMAZENAMENTO DE ENERGIA

Adiamento do capital para
 transmissão & distribuição 

Baixo custo, tempo de mudança de 2-6 horas 
de duração;

Aumenta a penetração de renováveis, 
por suavização/ saída de tempo

Duração de 4 horas, ciclos diários,
Vida de mais de + 20 anos

Clientes comerciais / industriais, arbitragem 
de energia máxima, demanda de aparas, 

backup de energia

3-5 horas de duração, site atrás do metro, 
casos de uso múltiplo, empilhamento de receita;

Off-grid, energia limpa, 
confiável e segura

> 6 horas de duração, micro-grid renováveis
+ armazenamento flexível;

Ambientalmente amigável Não tóxico, não inflamável, reciclável, 
robusto em ambientes quentes;



http://www.essinc.com/



BATERIA IRON FLOW
VANTAGENS ÍMPARES
•  Materiais eletrólitos abundantes de baixo custo;
•  Melhor bateria em termos de segurança e de toxicidade;
•  Sem degradação ao longo do tempo e ciclos;
•  Custo efetivo de longa duração (8 horas nominal);
•  Baixo custo de capital necessário para o processo 
  de fabricação.



BAIXO CUSTO
O design da nossa bateria patenteada combina 
materiais abundantes e extremamente rentáveis,   
com um design celular inovador que aumenta 
drasticamente a densidade de energia e permite 
um menor custo.



EXTREMAMENTE SEGURO  
Não tóxico, não perigoso, não inflamável, completamente 
reciclável e funciona sem degradação em até 50oC.
O IFB define um alto nível para um armazenamento de 
energia seguro, confiável e ambientalmente consciente.
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FLEXÍVEL & ALTA
PERFORMANCE
ESS IFB garante 20.000 ciclos com mais de
80% de profunda descarga, durante uma vida
útil de 25 anos, com mínima manutenção.



SISTEMA INTEGRADO DE 
ARMAZENAMENTO DE ENERGIA
Energy WarehouseTM

 •  Bloco de construção flexível;
•  Design turnkey para fácil e rápida instalação; 
•  Inversor & eletrônicos energéticos inclusos;
•  Potência nominal: 50kW;
•  Capacidade de potência nominal: 8 horas (400kWh);
•  Pode ser enviado seco e hidratado no local.



OPERAÇÃO & MANUTENÇÃO
Trabalho para o sistema de serviço 
Serviços utilizados (ex: Internet)
Materiais usados

COMPONENTES DO SISTEMA
Equipamento (ex: bateria, inversor)

Preparação do local
Transporte
Disposição

ENERGIA UTILIZÁVEL
Conta da dispersão da capacidade

Estado de carga utilizável
Eficiência de ida e volta



VALORES & SEGURANÇA SUPERIORES
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LCOS Calculado para integração renovável
+ 6 horas de armazenamento, 1 ciclo por dia
+ 25 anos de operação



A maior demanda do mercado é de 3-6 horas de duração, mas geralmente não se usa > 50% 
da capacidade da bateria - a capacidade de lidar com múltiplos casos de uso é fundamental 

para economia positiva do projeto durante a vida do projeto de 20 a 25 anos.

CASOS DE USO MÚLTIPLO DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 
Frente do medidor 

INTEGRAÇÃO
DE ENERGIA
RENOVÁVEL

ABASTECIMENTO
DE ENERGIA
ELÉTRICA

DURAÇÃO DE
ARMAZENAMENTO

DE ENERGIA
<1min 1 a 2 horas 2 a 4 horas 4 a 6 horas 6 a 8 horas 8 a 10 horas

REDE

Tempo de Mudança de Energia 
Renovável & capacidade fixada

Carregamento frequente Capacidade de fornecimento

Mudança de tempo de Energia Elétrica

Capacidade de pico / emergência

Suporte de
transmissão

Regulamento 
de frequência

Capacidade reserva 
de fornecimento 

energético

Poder no local 
da subestação

Aterragem de atualização T&D
Alívio de Congestionamento de transmissão

Suporte de tensão
SERVIÇOS

AUXILIARES

Integração Solar & Vento



T&D INFRASTRUCTURE DEFERRAL

25%
do ano

75% do ano

  REQUISITOS
• > 4 horas de duração, ciclos diários, vida útil de  
 +20anos com mudança de carga;
• Flexível para lidar com serviços auxiliares.

Mudança de tempo de energia elétrica

Capacidade de máxima demanda

T&D Atualização do diferimento

Serviços auxiliares

Casos múltiplos de uso empilhado



CAPACIDADE DE FORNECIMENTO PICO, SOLAR 2.0

  REQUIREMENTS

> 4 horas de duração para mudança de tempo Solar PV, 
   Ciclos diários, mais de 20 anos de vida; 
 • Aumentar a relação DC: AC (mais DC KW por site);
 • Fator de maior capacidade para PV solar;
 • Eliminação de redução;
Absorver a intermitência da nuvem
Serviços auxiliares

~50%
do ano

~50%
do ano

Casos múltiplos de uso empilhado

Tempo de mudança de energia renovável
E capacidade de fixa

Capacidade de fornecimento de pico

Aterragem de atualização de T & D

Serviços auxiliares

Elimina a necessidade 
operacional / caro construir
Centrais térmicas 



ENTREGANDO A PROMESSA DO ARMAZENAMENTO DE ENERGIA

Richard Phillips for Bill Sproull
VP Business Development
wrsproull@essinc.com

ESS, Inc.
17898 SW Upper Boones Ferry Rd
Portland, OR USA 97224
www.ESSinc.com
+1.855.423.9920


