O gás é a escolha
natural de quem
busca flexibilidade

Geradores a gás natural para centrais
elétricas móveis
Ter acesso a um fornecimento de energia confiável, contínua e econômica é
fundamental. Afinal de contas, nada acontece sem energia. Além disso, o impacto
ambiental tem enorme relevância, tanto em termos de emissões como de ruídos.
O gás natural oferece diversas vantagens,
portanto, se houver acesso a gás, nossa
frota de geradores a gás é capaz de te
ajudar a capitalizá-lo. Desenvolvemos
e montamos os geradores em nossas
próprias fábricas no Reino Unido. Eles
tem uma tecnologia de combustão "lean
burn" São extremamente resistentes e
contam com silenciador de faísca, um
turbocompressor com resfriador e um
alternador especial. Isso torna nossos
geradores mais eficientes, econômicos
e silenciosos para um funcionamento
contínuo, sobretudo em ambientes
adversos.

Temos uma frota à gás equivalente a
cerca de 2 GW energia, oferecendo
a melhor eficiencia do mercado e a
flexibilidade para operar com gás natural,
gás de petróleo associado e GLP, além de
gás isolado ou queimado.
Além disso, podemos instalar sua central
elétrica e fazê-la funcionar rapidamente,
graças aos nossos geradores modulares
e móveis (dois contêineres de 20 pés
empilhados), de modo a atender às suas
necessidades de energia: aumentando
ou diminuindo o fornecimento de acordo
com a demanda.

PRINCIPAIS DADOS

1.500 kW

Alta densidade de potência

43,1%

Melhor eficiência de
combustível do mercado

0%

Despesas de capital

24 horas
por dia
Apoio da Aggreko

Por que nossos motores
a gás são tão eficientes?
Nossos motores a gás foram
especialmente desenvolvidos
para transporte e instalação
imediata nos locais dos
nossos clientes. Com tamanho
padrão de contêineres de
20 pés, eles ocupam menos
espaço em suas instalações.
O consumo eficiente de
combustível diminui o custo
da geração de energia,
além de oferecer excelente
operação de carga de base,

compatível com modos de
rede e geração distribuída.
A preocupação com o
meio ambiente é obrigação
de todos. Por isso, nossos
geradores oferecem
capacidade escalável –
produzindo a energia
necessária no momento
– e operam de acordo com
normas de ruídos e emissões.

APLICAÇÕES
Nossas centrais elétricas
a gás são ideais para suas
cargas de base de energia,
já seja para suprir uma
escassez de energia ou
exigências energéticas a
longo prazo.
É possível que suas
operações estejam em um
local distante, sem acesso
à rede elétrica, mas com
gás disponível. Neste caso

nossos geradores a gás
são perfeitos para fornecer
energia em lugares remotos,
com o gás do local.
E quanto ao gás isolado e
queimado? Nós podemos
aproveitá-los também.
Assim, você monetiza uma
fonte de gás disponível
que acabaria sendo não
utilizada e desperdiçada.

EQUIPAMENTOS AUXILIARES E CONFIGURAÇÃO
Nossos geradores a gás
são compostos por dois
contêineres de 20 pés
empilhados. A unidade
inferior contém o gerador e
a parte superior inclui um
sistema de refrigeração e de
escapamento. Instalamos
os geradores em conjuntos
de quatro, que consistem

de quatro geradores,
um transformador e
equipamentos auxiliares.
Cada conjunto de quatro
proporciona 6 MW de
energia, mas podemos
montá-los em vários blocos
para atender qualquer
demanda de energia.

Visite em aggreko.com para entrar em contato

