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Servintel International

Economizar combustível, 
reduzir emissões e 
maximizar a eficiência 
da planta aumentando 
a confiabilidade e 
segurança do sistema.

Controle Inteligente



     

     

Contamos com uma equipe técnica especializada que 
desenvolve soluções de engenharia para as carências que 
o mercado apresenta. Nossa meta é oferecer serviços de 
qualidade e alta tecnologia para Usinas Térmicas, StandBy, 
Soluções Marítimas, BiFuel, Motobombas, Aplicações 
Híbridas e renováveis, ao redor da América do Sul.

Fundada em 1979, a Servintel conta com amplo 
portifólio de produtos para atender as necessidades 
do seguimento de automação de motores 
industriais. Desenvolvemos parcerias estratégicas 
com as melhores marcas mundiais para 
proporcionar produtos de alta qualidade para o 
Mercado Sul Americano. Somos distribuidores 
exclusivos das marcas: ComAp (República Tcheca), 
GAC (Estados Unidos), PTI (Estados Unidos), 
Cramaco (Argentina), Poseidon (Estados Unidos) 
e IPU (Reino Unido).

Solução inteligente para
integração de usina renovável
com geração a combustão
(Diesel ou Gás):
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Geração de Energia
por Sistema Hibrido:

CONTROLE AUTOMÁTICO: Melhor 
relação Renovável x Diesel/Gás. 
Maior economia de diesel, penetração 
de energia renovável, garantindo a 
segurança do motor.

BAIXO CUSTO: Nosso sistema é 
compatível com qualquer marca de 
Grupo Gerador e Controlador, aplicável 
até mesmo em grupos geradores sem 
controladores (manuais).

SISTEMA PLUG-IN AND PLAY: Painel 
desenvolvido pela Servintel entregue 
pronto para ser instalado de acordo 
com a sua aplicação

SISTEMA MODULAR: Disponível para 
qualquer quantidade de Inversores, 
Grupos Geradores e redes.

DISPONIBILIDADE DE ACESSO 
REMOTO DAS INFORMAÇÕES NA 
NUVEM (Inversores, Geradores e Rede): 
Via WebSupervisor ou InteliScada.

ECONOMIA E SEGURANÇA: O sistema 
de proteção impede que o motor 
trabalhe com uma potência menor 
do que a mínima estabelecida pelo 
fabricante, evitando desgaste por 
mau uso e custos com manutenção.

Nossa solução híbrida é um sistema que 
usa a combinação de uma ou mais fontes 
de energia renovável em paralelo com 
geradores (diesel ou gás), otimizando 
a relação Renovável x Diesel/Gás, 
proporcionando menor dependência do 
uso de baterias, redução do consumo 
de diesel e consequentemente a redução 
significativa de CO2 na atmosfera.



     

     

Funções
especiais:

Solução de Engenharia desenvolvida pela Servintel.

Pacote completo - Pronto para Instalar.

Compatível com qualquer marca de GMG.

Compatível com qualquer marca de Controlador do 

mercado (inclusive aplicações sem controladores).

Garante o funcionamento seguro da planta 

Renovável mesmo sem a presença da rede.

Maximização de 
Energia Renovável.

Redução do Consumo 
de Combustível.

Redução de 
Emissões.

Compatibilidade com
Controladores e Inversores.

Monitoramento e 
Controle remoto.

Benefícios:
Gerenciador
do Sistema:

Fonte de energia confiável

Sustenta variações de 
carga

Disponibilidade e reação 
rápida

Custo de combustível e 
manutenção

Emissões e poluição

Não há queima de 
combustível

Amigável com o meio 
ambiente

Menor manutenção

Produção intermitente

Incapaz de responder 
a steps de carga

Alto custo para 
armazenamento de 
energia

Redução de custos e 
contaminação, mantendo 
a confiabilidade

Menor dependência de 
combustível

Menor custo de manutenção

Economia de combustível

Menor exigência de 
armazenamento de energia
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O uso de energias renováveis 
reduzem significativamente o 

consumo de combustível e a 
quantidade de emissões de CO2 

lançados na atmosfera

A necessidade de expansão da matriz energética, traz 
à tona novos desafio para os países da América do Sul. 
Em meio a isso, temos um planeta clamando por 
soluções de energia Limpa e sustentável. Neste cenário 
o sistema hibrido ganha visibilidade, contribuindo para 
o desenvolvimento da matriz energética, minimizando 
a emissão de gases nocivos ao planeta.

Os investimentos em geração de energia e as iniciativas 
para produção de energia mais limpa impulsiona o 
mercado de geração híbrida, abrindo novas 
oportunidades de negócios. Faça parte desta 
transformação. A Servintel oferece serviços de pré 
venda e consultoria para análise de projetos, serviços 
de engenharia e comissionamento.

Aplicações Sistemas Hibridos:

Hotéis, Resorts
e ilhas

Plantas de Óleo
e Gás

Agricultura Mineração Indústrias Telecomunicações



     

     

Sistema remoto de monitoramento, 

controle, e gerenciamento de

dados via Internet. 

Compatível com produtos 

ComAp, incluindo 

outros fabricantes.

Websupervisor mostra 

uma visão geral de todos 

os status de seus dispositivos, 

localização e outros dados importantes 

que você queira monitorar. Em caso de 

falha do sistema (alarme), o sistema 

envia e-mail ou SMS automaticamente.

Analisador de Alarmes

Análise dos alarmes/falhas ocorridas durante um 

intervalo de tempo.

Painel, Gráficos e relatórios

Painel com todas as informações da Aplicação. Fácil 

visualização. Websupervisor oferece gráficos e relatórios 

dos principais valores da planta de geração.

Registrador de atividades do usuário

Histórico com log de acesso de usuários. 

Permite monitorar a ação de cada usuário 

e identificar possíveis responsabilidades.

 

Editor de tela WS

Você pode editar as telas de visualização 

de acordo com a sua necessidade, incluindo 

a possibilidade de instalação de webcan 

para monitoramento.

A API

Através do uso da API é possível interagir os dados do WS com 

programas de terceiros, como CRM, ERP ou utilizar os dados em 

PowerBI para automatizar processos.

Aparência personalizável com seu logotipo e UR

Experiência amigável com o usuário. Configure o logo da sua 

empresa na tela principal do WS

Principais Características:



     

     

Parque Solar Fotovoltaico Granja São Rafael

Granja 3 de Maio
Este sistema permite que geradores diesel trabalhem em 

paralelo com a energia renovável (solar). Este novo parque 

fotovoltaico / diesel possui energia solar de 600kWp 

nominal e dois geradores CAT C18 de 660 kVA nominais 

cada um. A planta opera de forma isolada da rede elétrica, 

sendo essencial a integração dos sistemas de geração para 

proporcionar maior grau de confiabilidade. 

O controle dos grupos geradores é realizado pelos módulos 

ComAp com seu software Hybrid e tem o mesmo como 

gerenciador geral da planta. Nossas soluções híbridas são 

ideais para reduzir o custo de geração de energia de uma 

usina baseada em combustíveis fósseis, injetando energia 

renovável, mantendo o grau de segurança e confiabilidade, 

graças ao funcionamento dos geradores a diesel diante das 

variações na geração renovável.

A Granja São Rafael, localizada em Rio 

Verde, possui criação de porcos e uma 

fábrica para criação de ração para os 

porcos. A Granja São Rafael conta com 

um sistema de geração de energia 

solar de 270 kW e dois geradores a 

biogás (originado dos dejetos dos 

porcos) de 50 kW cada um. 

A Servintel implementou a solução 

que permite o trabalho do sistema de 

energia solar em paralelo com os 

geradores em caso de falha da rede. 

O sistema limita a geração da energia 

solar evitando que os geradores 

trabalhem em uma carga menor que 

30% da potência nominal. O sistema 

também lê valores importantes dos 

3 inversores do sistema solar 

e disponibiliza esses valores para 

monitoramento remoto via 

WebSupervisor.

A Granja 3 de Maio, localizada em Río Verde, 

estado de Goiás (Brasil) conta com 4 aviários para 

a criação de aves de corte. A avicultura contribui 

significativamente para o crescimento do 

Agronegócio e encontra na geração de energia 

um dos seus principais obstáculos, seja na 

margem de lucro, ou na necessidade de energia 

ininterrupta para manter o aviário em temperatura 

constante, garantindo assim a vida do animal. 

Neste cenário e em parceria com a Bryds Soluções 

em Energia trabalhamos no desenvolvimento de 

um sistema híbrido para atender as necessidades 

do cliente. O sistema conta com um parque 

fotovoltaico de 75kwp e um grupo gerador de 

44kW que opera em emergência durante uma 

possível falha da rede e em paralelo com os 

painéis solares. O sistema tem como objetivo 

proteger o motor, evitando que funcione a menos 

de 30% de sua potência nominal; otimiza os 

custos de geração de energia, uma vez que a 

geração renovável será prioridade; otimiza o uso 

da planta renovável em funcionamento incluindo 

na ausência de rede; garante fornecimento 

contínuo de energia e contribui com o meio 

ambiente, proporcionando energia mais limpa.

No parque solar fotovoltaico (PSFV) 

Antofagasta da Serra, na província de 

Catamarca (Argentina), propriedade 

da empresa de energia EC Sapem, 

as empresas Air Total e Energy 

Partners colocaram em operação 

uma solução híbrida.
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