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Conhecimento em tempo real, 
resultados em tempo real

 

Otimização de Energia Distribuída EnergyIP



Gerenciamento de 
energia em tempo real

 

Otimização de Energia Distribuída EnergyIP (DEOP EnergyIP)
Enfrente seus próprios desafios relacionados ao gerenciamento de energia 
com dados de desempenho em tempo real. Com a Otimização de Energia 
Distribuída (DEOP) EnergyIP, você tem uma visão abrangente de todas as 
suas instalações e recursos – em todo o mundo. Os dados de desempenho 
quase em tempo real ajudam você não só a ter mais transparência nas 
instalações, mas também a obter uma vantagem sobre possíveis problemas 
e evitar períodos de inatividade. Intuitivo e flexível, a DEOP Energy IP 
permite que você monitore por completo o uso de energia da sua 
planta – independentemente do tipo de energia.

Descubra novos insights que possibilitem melhorar a tomada de decisões.
Acesse conhecimento em tempo real para atingir resultados em tempo real.
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Mais transparência. Simplifique 
a coleta de dados e, ao mesmo tempo, 
obtenha clareza. Um sistema central 
permite que você: 

•  Integre dados vindos de outros 
sistemas para correlacionar 
informações de consumo.

 
 

•  Tenha em mãos monitoramento 
de energia em tempo real e 
relatórios de energia (elétrica, 
térmica, gás) no nível global da 
empresa ou em locais específicos.

 
 

 
 

•  Coletar dados de energia de cada 
local independentemente de sua 
natureza: planta industrial ou de 
produção, prédio comercial, microrrede.

 
 

 

Melhores insights. Não fique atrás da 
concorrência. Uma boa participação 
no mercado demanda insights que 
chegam quando você:

•  Integra modelos de tarifa de 
energia para estimar e estimular 
os custos energéticos.

•
  

Utiliza perfil de carga e geração 
e faz previsões.

•
  

Otimiza algoritmos voltados para 
eficiência de energia, otimização 
renovável, otimização de entrega 
de energia e resposta à demanda.

Melhor tomada de decisão. 
Aplique o conhecimento 
conquistado com o aumento 
de transparência e os melhores 
insights. Você se destaca dos 
demais quando:

•

  

Obtém uma visão abrangente 
para uma resposta padronizada.

•

  

Compara ativos de forma analítica.

•

  

Atua diante de alarmes em tempo 
real com respostas também em 
tempo real.

Um sistema central, 
um aplicativo de tomada de decisão 
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Os requisitos operacionais de hoje exigem uma melhor análise da situação, alcançada por meio do 
compartilhamento do conhecimento e da experiência em sua instalação. Combinando dados 
históricos e em tempo real, você pode melhorar a transparência, analisar comparativamente recursos 
e locações e aplicar análises avançadas para maximizar seu desempenho. Obtenha uma vantagem 
em relação aos desafios que podem surgir tendo informações em tempo real quando você mais 
precisa – agora.

Otimização de energia 
distribuída em sua melhor forma

 

Enfrente os desafios relacionados ao gerenciamento de energia

Como funciona?  
A DEOP Energy IP ajuda os operadores de usinas 
fotovoltaicas, parques eólicos, centros de comunicação, 
campi e microrredes a melhorar o desempenho por 
meio da otimização. Ao obter uma visão abrangente de 
suas instalações, você é capaz de analisar comparativamente 
suas locações, agir de imediato com o suporte de dados 
quase em tempo real e criar um algoritmo de cronograma ideal.

 
 

O que é a Energia das Coisas?  
Existem milhões de medidores e dispositivos conectados. 
A Energia das Coisas (EoT) reúne esses ativos a fim de 
melhorar o planejamento, as operações e a manutenção 
da rede. A interconectividade aprimora a confiabilidade e 
a eficiência, reduz o esforço, aperfeiçoa o planejamento 
dos investimentos, integra energia convencional e renovável 
e melhora a confiabilidade da rede.

O que é a DEOP Energy IP? 
A Otimização de Energia Distribuída EnergyIP ou DEOP 
Energy ajuda você a tirar o máximo proveito da produção 
e do consumo de energia de sua instalação por meio dos 
seguintes elementos:

•  Coleta e processamento de dados 
(produção, consumo e ativos).

 

• Unificação de relatórios e análises para o cálculo de KPIs.

• Gestão de ativos para otimizar o desempenho.

•  Monitoramento e análise comparativa de dispositivos, 
independentemente da localização.
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Sem DEOP EnergyIP
1. O atual dilema ao coletar dados de várias fontes

Com DEOP EnergyIP
2. Um sistema central simplifica a coleta de dados 
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A coleta manual de dados 
de qualidade é complexa

Monitoramento 
de energia/ativos

Falhas ou mau 
funcionamento

Histórico/previsão 
de geração

Coleta de 
dados complexa

DEOP EnergyIP

Informações 
perdidas ou 
imperceptíveis 
no processo

 

O desempenho das plantas 
dificulta análises comparativas

Não há acesso a informações 
completas para a tomada de 
decisões essenciais 

Os padrões de relatório e os dados 
de entrada são diferentes e 
provenientes de fontes de sistemas 
de energia distribuída (DES) diversas

 
 

• Transparência em energia & KPI
•  Análise comparativa com 

o plano de negócios
 

•  Suporte nas decisões

•  Monitoramento de desempenho 
dos ativos (histórico & previsão)

•  Equilíbrio entre recursos e ativos 
sem comprometimento dos custos
O&M staff

•  Informações para a tomada de 
decisões operacionais essenciais

 

• Melhoria das programações de 
manutenção, com consequente 
redução do OPEX

 
 

•  Ações de eficiência e 
análises comparativas

 

•  Alterações de previsão
nos perfis de desempenho

 

Gestores 
de energia

Gestores 
de energia

Gestores 
de ativos

Gestores 
de ativos

Equipe 
de O&M

O&M
staff

Todos os 
grupos de 
usuários

Todos os 
grupos de 
usuários
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Resolva os problemas 
(antes que eles aconteçam)

 

Transparência e indicadores-chave de desempenho (KPIs) de energia 

DEOP
EnergyIP

Evite ter várias fontes de informação e realizar coletas de dados complicadas e manuais. 
E evite perder informações. Com a DEOP Energy IP, você pode extrair todos os seus dados 
de um aplicativo em nuvem. Adote uma abordagem padronizada para visualizar e analisar 
todos os seus ativos e/ou localizações.

•  Responda imediatamente com alarmes e status de ativos em tempo real.

•  Obtenha vantagem de relatórios mais rápidos.

•  Parta de um conjunto consistente de dados para realizar análises comparativas e tomar decisão.

Dados coletados quase em tempo real com disponibilidade imediata. Os formatos, 
os índices de amostragem etc. são padronizados. Os KPIs podem ser definidos, e o 
controle automatizado de sinais leva à detecção antecipada de problemas de funcionamento. 
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Obtenha melhores insights ao comparar eventos passados com previsões 
atuais. Reúna previsão e monitoramento do desempenho para otimizar 
a programação.

Previsões de recurso de energia 
distribuída (DER) e monitoramento de desempenho

Melhore a programação, implemente a manutenção preditiva e preveja as compras 
de energia. Aplique dados de previsão do tempo em localidades de energia fotovoltaica 
e eólica, ao mesmo tempo em que acompanha mais de perto o monitoramento do 
desempenho em relação aos dados históricos. Agregue suas próprias previsões, além 
de importar previsões para ativos fotovoltaicos, prediais e a diesel. 
•  Compare eventos históricos com previsões atuais para 

obter insights capazes de levar a melhores tomadas de decisão.

•  Otimize a programação para operadores de redes, negociação, 
participação em programa de resposta à demanda e manutenção.

•  Obtenha uma abrangente visão geral, melhorando as previsões 
e o monitoramento do desempenho.
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a 
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W
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Time 
00:00 00:0002:00 04:00 06:00 08:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00

Expectativa
Expectativa e previsão do tempo
Produção atual
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Tempo  

antes e depois da otimização 
Consumo
Geração
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Otimização de microrrede

No mundo de hoje, com dispositivos de automação únicos por ativo, não é possível 
aumentar a eficiência em energia por meio da automação. Além disso, não é viável 
expandir sistemas de automação existentes com atributos avançadas. Com a DEOP 
Energy IP, você pode otimizar seus ativos com o gerenciamento de carga baseado em 
regras, priorizar o autoconsumo (por exemplo, carga + bateria + energia fotovoltaica) 
e ter uma programação ideal baseada nas restrições e nos custos de cada unidade.

 

 

• Melhore a produção de energia ao mesmo tempo em que reduz o CO2.

• Obtenha conhecimento da produção e do consumo em tempo real.

• Corrija erros mais rapidamente, com curtos períodos de inatividade

Melhore o desempenho dos ativos com gerenciamento de carga baseado 
em regras. Otimize o autoconsumo e, também, a programação com base 
na capacidade e nas despesas dos ativos.

Resolva os problemas 
(antes que eles aconteçam)
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Otimização de usinas fotovoltaicas, parques eólicos, 
centros comerciais, campi e microrredes

 

Otimização 
de microrrede

 

•  Navegação tecnológica, 
de energia e por mapa geográfico

 

• Suporte de mapa geográfico

• Monitoramento de energia 
elétrica/térmica/gás

•
 

Dashboards e relatórios
• Alarme baseado em gatilho e KPI

•  Dados de previsão de geração 
em sistemas fotovoltaicos/eólicos 
baseados em informações de 
previsão climática

 

• 
 
Monitoramento do desempenho 
em relação a dados históricos e 
análises comparativas

•

  

Relatório financeiro

•  Gerenciamento de carga 
baseado em regras

•
  

Otimização do autoconsumo

•
  

Programação ideal baseada
nas restrições e nos custos 
da unidade

 

Previsões de DER 
e monitoramento 
de desempenho

Transparência e 
KPIs de energia

 

9



Fase 1 Fase 2

Fase 3

Coletar Analisar

Visualizar

Avaliar Instalar

Não importa se estamos falando de uma usina fotovoltaica, de um parque 
eólico, de um centro comercial, d e um campus ou de uma microrrede: 
a DEOP EnergyIP atende à sua necessidade de otimizar a produção e o 
consumo de energia. É por isso que a primeira fase de implementação 
envolve uma avaliação individual de seus ativos e dos requisitos para a 
maximização do desempenho. O resultado dessa avaliação inicial?
Uma solução individualizada para ajudar você a obter melhores insights 
e aprimorar sua tomada de decisão.

 
 

 
 

 

Implantar
Aprender

Implementação: fases 1-3
Obtenha as ferramentas de que precisa para coletar os dados que deseja
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Por que investir na DEOP EnergyIP?
• Monitore todos os seus ativos e locações – no mundo todo, em tempo real.
• Otimize sua produção de energia e obtenha um desempenho eficiente em termos de custo.
• Obtenha os insights de que precisa sobre manutenção preventiva para se planejar com antecedência.
• Aprenda com o desempenho atual para tomar decisões de investimento no futuro.

Para começar, avaliamos sua atual 
situação, levando em conta as necessidades 
específicas de seus ativos ou plantas. Após 
o desenvolvimento de um conceito 
individualizado, ajudamos você a otimizar 
o desempenho e melhorar a produção de 
energia. Como? Por meio da colaboração. 
Especialistas da Siemens se reúnem com 
seus especialistas para avaliar os sistemas 
de automação existentes, verificar quais 
hardwares serão necessários e conectar 
os dados que possui à nuvem. E nada de 
CAPEX: a Siemens Financial Services 
oferece opções financeiras.

 

 

Fase 3: 
Analise. Aprenda. Repita

Fase 1: 
Avaliação

Instalamos os hardwares – medidores, 
sensores e dispositivos de gateway – 
em painéis smartfoot próximos ao 
equipamento monitorado ou, então, 
nós os integramos aos painéis 
existentes. Logo depois, nossos 
especialistas comissionam o sistema 
e validam o upload the dados para 
a nuvem. A comunicação segue 
protocolos seguros e, quando possível, 
utiliza uma rede à parte dentro das 
instalações, a fim de garantir uma 
separação apropriada.

 
 

A análise começa depois que implantamos 
o software ou, opcionalmente, oferecemos 
consultoria. Seus dados são acessados por 
meio de um portal Web seguro. Assim, você 
pode tomar decisões referente à energia com 
base em dados. Verifique onde é possível 
economizar recursos, realocá-los e muito mais. 
Descubra novas oportunidades de economia 
à medida que mais dados são coletados e 
analisados. Siga realizando análises comparativas 
em relação a seus outros ativos e entre seus 
fornecedores, para ver onde pode melhorar 
e onde está indo bem. Em resumo, torne seus 
negócios mais enxutos, fortes e lucrativos. 

Fase 2: 
Instalação
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Tecnologia para um 
futuro coeso, digitalizado

 

Conectividade universal e monitoramento em tempo real

A plataforma na nuvem da DEOP EnergyIP foi desenhada para seguir 
o paradigma da Internet das Coisas, possibilitando interconectividade 
e dados em tempo real. O software do sistema oferece suporte a 
monitoramento de energia, gerenciamento de energia e monitoramento 
do desempenho. A interface amigável e intuitiva fornece uma série de 
informações que ajudam a apoiar suas decisões em nível de negócios. 
E o que é melhor: nossa tecnologia se desenvolve de acordo com os 
seus requisitos.

 

Conecte seus ativos e locações

Atributos integrados ajudam você 
a gerenciar todos os seus ativos e 
locações, incluindo gerações não 
programáveis (por exemplo, usinas 
fotovoltaicas e eólicas), gerações 
programáveis (por exemplo, diesel, 
co-geradores de turbinas a gás) e 
sistemas de estocagem de energia 
elétrica e térmica.

 

 

•  Medidores: conectam-se 
diretamente aos dispositivos 
ou adquirem dados de um 
aplicativo MDM existente. 

•
  

Edifícios: reúnem dados do 
ambiente (temperatura, umidade 
e luminosidade) para relacioná-los 
com dados de consumo.

-

• 

 

Indústria: extrai dados de produção 
para relacioná-los com dados de 
consumo por meio do sistema 
SCADA existente.

-

Melhore seu gerenciamento 
de energia e microrrede

Nosso sistema único coleta dados 
de energia de cada local 
independentemente de sua 
natureza: planta industrial ou 
de produção, prédio comercial, 
microrrede. Oferecendo 
monitoramento de energia em 
tempo real e relatórios de energia 
no nível global da empresa ou em 
locais específicos, a plataforma 
é capaz de integrar dados vindos 
de outros sistemas para relacionar 
informações de consumo. 
Essas informações permitem ao 
sistema integrar tarifas de energia, 
bem como oferecer perfis de carga 
e geração e fazer previsões. 
Além disso, a DEOP EnergyIP 
implementa a otimização de algoritmos 
voltados para eficiência de energia, 
otimização renovável, otimização de 
entrega de energia e resposta à demanda.

Acesso à nuvem com Openstack

A DEOP EnergyIP roda em uma nuvem 
privada que utiliza Openstack, um sistema 
operacional de nuvem que controla grandes 
conjuntos de recursos de computação, 
armazenamento e rede por meio de um 
data center. O sistema é operado de dois 
data centers, que se encontram em dois 
locais diferentes. Cada data center possui 
servidores redundantes. Assim, todo dado 
é armazenado em quatro servidores, 
garantindo a segurança e a disponibilidade 
dos dados.
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Web appWeb app

Apache Cassandra:

A escolha quando você tem 
um grande volume de gravação. 
Big data e solicitações para 
gravação no banco de dados 
são sempre bem-sucedidas.

Doker:

Flexível e leve, você pode 
containerizar  até os aplicativos 
mais complexos. Implemente 
atualizações e upgrades em 
tempo real. “Escalável” e 
“empilhável” significa que 
você pode distribuir de forma 
automática réplicas de containers 
e empilhar serviços vertical 
e rapidamente.

Redis: 

Suporta estruturas de dados, 
como strings, hashes, listas, 
conjuntos e conjuntos classificados 
com consultas de intervalo, bitmaps, 
hiperlogs e índices geoespaciais com 
consultas de raio. Fornece maior 
disponibilidade via Redis Sentinel 
e particionamento automático com 
Redis Cluster.

A tecnologia por trás da tecnologia

Cibersegurança é a chave
Seus segredos também são importantes para nós. 
Os atributos de cibersegurança da Siemens garantem 
a integridade e a segurança dos seus dados. 
Desenvolvemos atributos fortes em todas as frentes 
e processos, incluindo:

 •  Suas instalações: firewall interno, VPN e mais

•  Plataforma na nuvem: dados criptografados, acesso 
protegido por certificado e baseado em função e mais

•  Acesso à Web: acesso baseado em função, autenticação 
de certificado digital e mais
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Quatro maneiras de economizar
1. Big data e nuvem: obtenha insights sobre 

sua produção de energia. Analise de forma 
comparativa instalações (e ativos). Responda 
a alarmes de ativos em tempo real.

2. Financiamento flexível: aproveite as opções 
da Siemens Financial Services e evite o CAPEX.

3. Solução personalizada: escale e adapte sua 
solução de produção de energia com base em 
suas necessidades e em seus requisitos. Obtenha 
um conceito de medição individualizado, 
juntamente com uma previsão de potencial de 
economia baseada em seus negócios.

4. Serviço gerenciado: empregue seus próprios 
recursos ou os nossos especialistas para a 
prestação dos serviços. A escolha é sua.

Otimize seu uso e produção de energia com recursos 
de energia distribuída. Com a plataforma baseada em 
nuvem do nosso sistema, você obtém conectividade 
em todo o mundo, ao mesmo tempo em que evita o 
CAPEX. Preveja os custos praticando a manutenção 
preventiva em vez da corretiva. Aproveite a 
transparência em tempo real para reagir mais 
rapidamente. Monitore a atividade mundial por 
meio de um portal da Web de plataforma comum. 
Economize energia enquanto reduz o CO2 com 
otimização de carga e geração.

 
 

Encontrar a tecnologia certa, escolher uma solução customizável que vai direcionar 
seus desafios, bem como seus recursos financeiros, é fundamental na hora de buscar 
uma solução para otimizar a produção de energia. Manter seus negócios girando 
significa produzir energia com o mínimo de recursos e da maneira mais eficiente 
possível em termos de custo.

 

Melhor tomada de decisão, 
melhores negócios

 

Faça melhorias com base em dados em tempo real

Maior transparência para o máximo 
desempenho –
Descubra os benefícios da Otimização 
de Energia Distribuída EnergyIP. 
siemens.com/energyip-deop
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