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Bancos de baterias em subestações de energia elétrica são muito empregados, sendo que 
sua manutenção adequada permite prolongar sua vida útil, evitando descarte prematuro 
de todo o banco. Nesse contexto, a presente invenção pode interferir nesse processo reali-
zando cargas ou equalizações em elementos de bancos de baterias sem a necessidade de 
retirá-los ou desconectá-los do banco. A portabilidade para que um único equipamento 
consiga atender a múltiplos bancos de baterias sem extenso processo de instalação é uma 
das características que diferencia a tecnologia proposta. Outra característica é a possibili-
dade de carga dos elementos com correntes nominais sem a necessidade de retirada do 
equipamento do banco de baterias, o que pode poupar esforços e mão de obra necessária 
para a recuperação de elementos. 

DESCRIÇÃO

A invenção descreve um carregador de um ou mais elementos de carga dispostos em 
banco de baterias, de forma controlada e monitorada. A presente invenção compreende 
um dispositivo para carregamento de ao menos um elemento de carga associado a um 
banco de baterias desbalanceado, compreendendo um carregamento isolado e simultâ-
neo sobre os elementos de carga através de conversores CC-CC formando uma malha 
fechada realimentada por dados de temperatura e tensão dos elementos de carga e por 
dados de corrente dos conversores CC-CC. 

APLICABILIDADES E DIFERENCIAIS

Carga de elementos de banco de baterias; Equalização de elementos de 
banco de baterias; Conexão a elementos do banco de bateria de forma isola-
da;  Operação sem retirada ou movimentação de elementos do banco de 
bateria; Monitoramento e armazenamento de variáveis durante o processo; 
Portabilidade.
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