•Sistema turn-key de fácil instalação e de suprimento de
hidrogênio.
•Geração de energia em corrente alternada ou contínua
para atender equipamentos elétricos em casa ou na
indústria.
•Pode-se utilizar em locais remotos (até 2000m de
altura).
•EMISSÃO ZERO de poluentes e possibilidade de se
reaproveitar o calor e a água residuais.
•Possibilidade de se utilizar como sistema UPS para
cobrir quedas na rede elétrica.

•O GreenHub substitui os geradores convencionais permitindo a sua utilização
em ambientes internos e tendo como resíduo final somente calor e água.

•O GreenHub fornece energia elétrica para equipamentos elétricos (lâmpadas,
computadores, telefones, ferramentas de trabalho) com tensão de saída em
corrente alternada (CA), tal como a da rede de energia elétrica, e/ou corrente
contínua (CC).
•O GreenHub também pode ser utilizado como um sistema UPS confiável por
meio de um sistema híbrido com supercapacitores (GreenCap) na sua versão
UPS.

•Principais aplicações: estações remotas, backup residencial, backup comercial,
TLCs, estações de rádio WIFI, subestações, construções e cabines em locais
remotos, servidores, etc.
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A eletricidade produzida pela célula a
combustível é convertida em uma tensão de
saída comum a maior parte dos aparelhos
elétricos por meio de dispositivos eletrônicos,
tais como: conversores CC-CC e inversores CCCA.
O GreenHub pode fornecer tensões de saída
em corrente alternada de 220Vca (ou 110Vca) a
60Hz e/ou corrente contínua entre 45Vcc e
56Vcc e 13Vcc. Também inclui porta de saída
USB para alimentar dispositivos eletrônicos que
utilizam esta interface.
Opera fora da rede – off-grid

•O GreenHub também pode ser fornecido na versão UPS (unidade de alimentação
ininterrupta).
•As vantagens são inúmeras quando comparadas aos sistemas UPS convencionais que
utilizam as baterias como provedoras de energia, desde peso e volume, até maior
autonomia de operação em caso de queda da rede elétrica.
•Em contraste com as baterias de chumbo ácido, a autonomia de operação de um
sistema UPS com células a combustível de hidrogênio oferece uma maior flexibilidade em
incrementos da autonomia desejada, com investimentos muito reduzidos quando
comparados às baterias, e maior capacidade de armazenamento de energia considerando
o volume das baterias. Ademais, as baterias são mais sensitivas a deterioração ao longo do
tempo, diferentemente das células a combustível que podem apresentar vida útil acima de
10 anos (não em operação contínua).
•O sistema de célula a combustível é mais seguro, visto que os cilindros de hidrogênio
podem ser armazenados externamente, enquanto as baterias geram hidrogênio em
espaços confinados.

Duas diferentes versões de sistema UPS estão disponíveis: UPS online e UPS off-line. No
primeiro caso, é utilizado o acessório GreenCap, que consiste em um sistema inteligente
e que utiliza supercapacitores para rápida operação e manutenção da carga ativa, em
caso de queda de energia da rede. Até 50% da carga é atendida. Após 30 segundos, o
sistema pode operar na potência máxima. A vantagem é que a carga é constantemente
alimentada pela energia, no caso de queda da rede, e não fica sujeita a picos de tensão.
Indicado para cargas primárias.
GreenHub
GreenHub UPS Online
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Por meio do GreenCap, que utiliza
supercapacitores, tem-se a garantia de
continuidade de suprimento de energia
durante a ocorrência da queda de energia e a
entrada de operação do GreenHub. A
vantagem é que a carga elétrica recebe
continuamente energia e não fica sujeita a
variações de tensão.
Uma desvantagem em relação ao sistema
UPS Offline é que o GreenCap apresenta um
pequeno consumo de energia devido ao
Greencap estar em standby.

Na versão UPS Offline o acessório GreenCap não é necessário e a carga elétrica
fica sujeita a uma queda da tensão durante 30 segundos entre o desligamento
da rede elétrica e o início de operação da célula a combustível. Esta versão tem
um custo reduzido e é ideal para cargas elétricas que não tem operação crítica.
É mais indicado para cargas elétricas secundárias.
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•Tudo que você precisa é da
disponibilidade de uma fonte de
hidrogênio, isto é, um cilindro
industrial de hidrogênio com
pressão de saída regulada entre 4 e
10 bar, com pureza de grau 4.5
(99,995%).
•Kit Plug & Play por meio de uma
conexão de engate rápido.

•5 modelos disponíveis com base na potência:
500 – 1000 – 2000 – 3000 – 5000
•Em 3 versões diferentes:
Standard, UPS Online e UPS Offline
•E com diferentes versões de tensão de saída:
CA ou CC, ou ambos CA + CC.

•GreenCap: supercapacitores para a versão UPS Online (já incluso nesta versão).
•ihub: software de interface para monitoramento via smartphones (já incluso no
modelo PRO, que inclui o iGreen)
•iGreen: Monitoramento via browser de Internet (Internet Explorer, Google
Chrome, Firefox e outros; modelo PRO se combinado com iHub).

•Out4Green: Gabinete para instalação em ambientes externos do GreenHub.
•GreenAir: Duto para coleta do calor de exaustão
ambientes.

para uso em pequenos

•H2Swap: sistema automático de controle do suprimento de cilindros de
hidrogênio.

•O GreenHub Standard permite que você produza
eletricidade em qualquer local, a qualquer hora.

•Está disponível em três diferentes modelos de
acordo com a tensão de saída: CA, CC ou CA+CC
•Saída
•Saída
•Saída
•Saída

13Vcc
5Vcc USB
220Vca (ou 110V), 60Hz (versões CA, CA+CC)
44-59Vcc (versões CC, CA+CC somente)

•O GreenHub UPS Online inclui o acessório GreenCap
com supercapacitores que oferecem partida imediata
do dispositivo.
•Também é possível utilizar esta versão no modo de
operação do modelo Standard.
•Principais características:
•Saída 13Vcc
•Saída 5Vcc USB
•Saída 220V (ou 110V)ca, 60Hz (versões CA, CA+CC)
•Saída 44-59Vcc (versões CC, CA+CC somente)
•Saída Interface GreenCap
•Entrada 220Vca (ou 110Vca)

•O GreenHub Standard permite que você produza
eletricidade em qualquer local, a qualquer hora.

•Está disponível em três diferentes modelos de
acordo com a tensão de saída: CA, CC ou CA+CC
•Saída 13Vcc
•Saída 5Vcc USB
•Saída 220Vca (ou 110V), 60Hz
•Saída 44-59Vcc (versão CA+CC)
•Entrada 220Vca (110Vca)

•Este acessório opcional pode ser adquirido no momento da encomenda
dos diferentes modelos GreenHub e serve para controlar a operação da
célula a combustível pela internet. Um modulo SMS irá operar o sistema
permitindo o monitoramento de parâmetros da célula a combustível e do
hidrogênio, partida e desligamento remoto e rastreamento via GPS de
múltiplos sistemas.

•Este acessório opcional pode ser adquirido
no momento da encomenda dos diferentes
modelos GreenHub e serve para controlar a
operação da célula a combustível pelo
telefone celular ou Ipad. Um módulo SMS irá
operar
o
sistema
permitindo
o
monitoramento de parâmetros da célula a
combustível e do hidrogênio, partida e
desligamento remoto e rastreamento via
GPS de múltiplos sistemas.

•O GreenHub PRO oferece tanto o
monitoramento remoto via internet (iGreen)
quanto pelo telefone celular (iHub).

GreenHub500

GreenHub1000

GreenHub2000

400W

800W

1600W

Tensão de Saída CA

220Vca (110Vca)

220Vca (110Vca)

220Vca (110Vca)

Tensão de Saída CC

USB 5V (10W), 44-59Vcc)

USB 5V (10W), 44-59Vcc)

USB 5V (10W), 44-59Vcc)

Carregador de Bateria

12,4-13,8Vcc

12,4-13,8Vcc

12,4-13,8Vcc

Pureza do Hidrogênio

Mín. 99,995%

Mín. 99,995%

Mín. 99,995%

4-8 bar

4-8 bar

4-8 bar

6,5l/min

14l/min

28l/min

40x60x25cm

40x60x25cm

86x64x22cm

23kg

28kg

38kg

Potência Nominal

Pressão do gás
Máximo consumo de hidrogênio
Dimensões
Peso

GreenHub3000

GreenHub5000

2550W

4250W

Tensão de Saída CA

220Vca (110Vca)

220Vca (110Vca)

Tensão de Saída CC

USB 5V (10W), 44-59Vcc)

USB 5V (10W), 44-59Vcc)

Carregador de Bateria

12,4-13,8Vcc

12,4-13,8Vcc

Pureza do Hidrogênio

Mín. 99,995%

Mín. 99,995%

Pressão do gás

5-8 bar

7-10 bar

Máximo consumo de hidrogênio

42l/min

84l/min

86x64x22cm

100x80x30cm

55kg

83kg

Potência Nominal

Dimensões

Peso

Limiar de flamabilidade e detonação
expressos como % de volume no ar.
Para que ocorram condições de flamabilidade do gás
hidrogênio é necessário no mínimo 4% de concentração
ao ar livre. O limite mínimo é mais fácil de ser atingido
com a gasolina ou gás GLP, o gás de cozinha. O
hidrogênio explode em concentrações acima de 18% no
ar. Estas condições são realmente difíceis de alcançar,
pois o hidrogênio é 14 vezes mais leve e volátil que o ar.
Todos os GreenHubs são equipados com sistemas de
segurança que desabilitam a unidade em caso de
vazamento de hidrogênio.

•O GreenHub é protegido de falhas elétricas
e térmicas, tais como curto-circuitos, picos
de energia e altas temperaturas.
•O Greenhub é equipado com um terminal
de segurança para ligação ao terra.
•Classe de
Out4Green)

proteção:

IP30

(sem

o

•Certificações: CE (IEC 62282-3-1, 62282-3-1,
62282-3-3)

•Caso seja de seu interesse, também
oferecemos soluções de produção local a
partir de eletrolisadores e sistemas de
armazenamento de hidrogênio.
•São mais indicados para projetos de P&D.
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