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A Piller foi fundada em 1909 na cidade de 
Hamburgo, pelo engenheiro alemão Anton Piller.

A Piller ocupa uma posição exclusiva, sendo a 
única empresa a produzir uma linha completa 
de UPS com tecnologias Rotativa e Estática, 
abrangendo sistemas de armazenamento de 
energia cinética ou baterias, além de unidades 
de energia em solo (400Hz) e conversores de 
freqüência 50 / 60Hz. 

Empregando cerca de 1000 pessoas em todo o 
mundo, a Piller está sediada em Osterode, perto 
de Hannover, na Alemanha, com subsidiárias em 
toda a Europa, Américas, Ásia e Austrália. 

Em 2016, a Piller adquiriu o negócio e os 
ativos da Active Power Inc., especialista  
em armazenamento de energia por volante  
de inércia. 

O grupo Piller é uma subsidiária e pertence ao 
grupo multidisciplinar global de engenharia e 

industrial do Reino Unido, Langley Holdings PLC.

A Piller está sediada em 
Osterode, perto de Hannover, 
em uma fábrica de 14 hectares 
e com plantas de montagem e 
testes na Alemanha e nos EUA. 

Sede da Piller,  
Osterode, Alemanha.

Quem somos nós
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Com mais de 7000 unidades 
de armazenamento de 
energia cinética e mais de 
6000 UPS rotativas de até 
3000kVA instaladas, a Piller 
tem cerca de 300 técnicos 
cuidando dos seus clientes 
em mais de 40 países. 

No.1 em Proteção de 
Energia High End 

Com sua tecnologia superior, a Piller está por trás de muitas das principais instituições financeiras, 
data centers, aeroportos, indústrias de manufatura e processamento, instalações militares, 
telecomunicações e saúde, garantindo a continuidade do fornecimento de energia a sistemas de 
missão crítica, onde mesmo a menor interrupção de energia é inaceitável.

A Piller oferece aos seus clientes um suporte local altamente capacitado, com uma rede global de 
engenheiros de serviço experientes, fornecendo uma ampla gama de serviços para garantir que os 
produtos da Piller operem no seu melhor, 24/7. 

A Piller também realiza manutenção preventiva periódica para minimizar as falhas e prolongar a vida útil 
dos sistemas UPS até pelo menos 20 anos. Esses serviços são totalmente suportados por uma rede 

de peças alocadas em centros de atendimento e em locais estratégicos ao redor do mundo.

Construída em mais de 100 anos de excelência de engenharia 

alemã, a Piller continua a ser pioneira no campo da tecnologia de 

energia ininterrupta, desenvolvendo produtos de ponta e com a 

mais alta tecnologia, para uma linha completa de soluções em UPS.

Piller Testing Facility,  
Bilshausen, Alemanha.

Active Power,  
Austin, Texas, EUA. 
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O equipamento customizado e 
centralizado para fornecimento 
de energia em solo (400Hz), 
fornecido pela Piller para o 
Aeroporto Internacional King 
Abdulaziz, Jeddah, permite o 
estacionamento de aeronaves 
em posições remotas 
distantes até 450 m da  
sala do conversor.
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Aeroportos e Naval

A segurança e operação segura destas instalações dependem 
do fornecimento de energia de qualidade e confiável. Exigentes 
padrões de fabricação são vitais para garantir a segurança  
(risco de vida) e as operações contínuas, mesmo nas condições  
mais extremas. 

A Piller continua garantindo que muitas linhas aéreas, aeroportos e 
estabelecimentos militares recebam o mais alto nível de proteção 
o tempo todo, com sistemas elétricos e eletrônicos mantidos pelas 
fontes de energia mais confiáveis disponíveis no mercado.

Os sistemas de UPS e serviço em solo da Piller cobrem toda a 
gama de operações de aeroportos, desde a iluminação das pistas, 
terminais e hangares de manutenção, a sistemas de aterrissagem 

por instrumentos, painéis de monitoramento e energia para aeronaves.

Por mais de 40 anos, a Piller tem protegido aplicações militares e 

civis, fornecendo sistemas de energia para aeroportos, assim como 

sistemas de solo para navios e sistemas de energia embarcados 

em submarinos e embarcações de superfície.

A Piller fornece energia em 400Hz em 
diversos aeroportos internacionais.
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Novo campus de P&D da NetApp’s, 
Brisbane.
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Hospedagem de  
Dados e TI

Projetistas e operadores de data centers em serviços de Hosting / Colocation de 
dados, fornecem instalações independentes e de alta disponibilidade, onde sistemas 
de UPS confiáveis e eficientes são uma parte essencial da infraestrutura crítica.

 Os sistemas de UPS da Piller podem ser dimensionados para permitir mudanças 
de ocupação, operando em níveis altamente eficientes e com investimento de 
capital otimizado para cada etapa do desenvolvimento do empreendimento e  
da organização. 

Economia de espaço, manutenção reduzida sem baterias ou ainda opções 
baseadas em baterias podem ser acomodadas dentro da mesma instalação, 
fornecendo uma solução para atender a todas as demandas.

As soluções da Piller são muito menos propensas a falhas do que outros sistemas, 
reduzindo o TCO em até 40%, minimizando o impacto ambiental e economizando 

em custos de construção e instalação.

Com a importância crescente dos sistemas de TI, muitas 

empresas de hospedagem de dados, mecanismos de 

busca e empresas de TI baseadas em cloud contam 

com a Piller para fornecer proteção para os seus 

servidores, evitando interrupção nos serviços e perdas 

de dados em uma queda de energia.

A solução turnkey IP-Bus da 
Piller para o novo campus  
de P&D da NetApp’s com 
5.7 hectares (14 acres), em 
Bangalore na India, fornece 
energia contínua e confiável 
para cargas críticas em uma 
moderna infraestrutura de TI.
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A Piller forneceu os 
sistemas UPS que 
protegem o data center 
da nova sede do 
Banco Central Europeu, 
assim como outras 
aplicações críticas  
do edifício.

Em 2016, a empresa obteve um projeto singular 
para instalar a sua tecnologia de UPS na Bolsa 

de Valores de Xangai. 
DRUPS da Piller e a sua solução 
única de Paralelo Isolado (IP-Bus), 
Hana Bank.

Bancos e Instituições  
Financeiras 

Com bilhões de dólares sendo movimentados em todo o mundo a cada 

minuto todos os dias, os setores bancários e financeiros dependem de uma 

fonte de energia contínua e ininterrupta.

Organizações financeiras com extensas operações em data centers simplesmente 
não podem se dar ao luxo de se comprometerem, e é por isso que muitos dos 
bancos e instituições financeiras líderes no mercado mundial usam os sistemas de 
UPS da Piller para garantir uma continuidade total.

Quando o Hana Bank, um dos maiores bancos da Coréia do Sul e da Pacific Rim, 
estava procurando proteger o seu novo data center de última geração em 
Cheongna, Coréia do Sul, com seus sete andares de servidores em 30,194m², 

eles escolheram o inovador sistema de Paralelo Isolado(IP-Bus) da Piller. 
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Fornecimento Piller  
de um Sistema de 
Condicionamento  
de Energia de ultima 
geração para o Centro 
de Observação ALMA, 
no Chile.
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Telecomunicações 

Uma rede móvel ou rede social que sai do ar traz severas 
repercussões financeiras e de reputação para o seu operador, 
assim como uma falha de energia para uma emissora causa 
perda de público e receitas publicitárias.

A Piller é capaz de oferecer soluções turnkey para qualquer 
cenário de transmissão ou telecomunicações. Os organizadores 
de grandes eventos esportivos usam sistemas UPS em 
contêiner Piller UNIBLOCK™ e Active Power Powerhouse para 
proteger fontes de energia para emissoras, jornalistas, atletas 
e espectadores.

A transmissão e a comunicação através de dados são mais do que 

nunca parte da vida cotidiana. Consequentemente, as interrupções 

no fornecimento de energia têm consequências cada vez mais graves.

As soluções de UPS em contêiner oferecem 
tranquilidade em eventos esportivos 
internacionais. 

A Piller protege algumas das maiores emissoras 
de televisão do mundo.
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A Stratasys, líder em impressão 
3D e fabricação de aditivos, 
utiliza a solução Active Power 
CleanSourCe® para proteger  
o fornecimento de energia na 
produção de componentes de 
vôo certificados para aeronave, 
através de processos  
de impressão 3D.

O UPS Rotativo da 
Piller protege o 

fabricante de semi-
condutores contra 

flutuações de tensão; 
SK Hynix, Ásia.

Indústria 

A cara da indústria está mudando mais rápido do que nunca. O rápido 

crescimento da demanda industrial por energia, apresenta um desafio para a 

competitividade e produtividade das fábricas onde a produção contínua é vital.

A indústria precisa de soluções de UPS altamente 
confiáveis, eficientes, adaptáveis e capazes de lidar 
com qualquer tipo de carga, configuração de sistema 
ou requisito de autonomia. A Piller fornece soluções 
que atendem a todos os cenários industriais imagináveis.

Em todo o mundo, os fabricantes que buscam 
ativamente preservar o meio ambiente através de uma 
maior eficiência energética, adotaram naturalmente as 
soluções da Piller para incrementar sua confiabilidade, 
eficiência e flexibilidade.
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A Piller projetou e instalou 
sistemas centralizados de 
UPS para o Hospital 
Universitário Karolinska em 
Solna, Estocolmo, Suécia.  
Dez sistemas de UPS 
Rotativas agora garantem 
uma fonte de alimentação 
central superior a 20MW 
para o Hospital. 

Saúde 

Modernas instalações de saúde mistura dispositivos 
de segurança com equipamentos complexos de 
diagnóstico e monitoramento de pacientes. Os 
registros médicos são informatizados e acessíveis 
instantaneamente nas redes de hospitais e médicos. 
Energia segura e confiável é essencial.

As UPS Piller UNIBLOCK™ e Active Power CleanSourCe® podem ser especialmente 
projetadas para instalações de saúde específicas e para proteger cargas de 
100kW a multi-MW.

Essas soluções são altamente confiáveis e energeticamente eficientes.

Para proteção de falhas em aplicações médicas de grande escala, a tecnologia 
Paralelo Isolado (IP-Bus) da Piller oferece uma alternativa para uma UPS dedicada, 
fornecendo uma solução segura, compacta e ambientalmente amigável.Sete sistemas UPS  

Active Power CleanSourCe® 

fornecem condicionamento 
e proteção da energia para 
ajudar o Hospital Parkland 
no Texas a alcançar suas 
metas de sustentabilidade 
ambiental.

O Hospital Parkland no Texas, utiliza a 
tecnologia Active Power CleanSourCe®. 
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Energia

À medida que as economias ao redor do mundo procuram melhores maneiras de usar fontes 

de energia para demandas básicas e picos de consumo, a necessidade por estabilização e 

fornecimento ininterrupto de energia está se tornando indispensável.

O armazenamento de energia cinética oferece uma excelente solução para a transferência de energia 
bidirecional necessária para compensar certas fontes de energia renováveis. Os estabilizadores 
rotativos Piller podem ser usados para gerenciar as flutuações das energias renováveis, como energia 
eólica e solar, minimizando os disturbios da rede elétrica no processo.

Com o armazenamento de energia de até 60MWs por unidade, não só a estabilização é possível em 
um nível comercial, como também uma longa autonomia, tornando o uso da geração de emergência 
incorporada, uma possibilidade viável para reserva de energia para uso em picos e resposta rápida para 
estabilização de freqüência em redes de concessionárias.

O número cada vez maior de instalações industriais e data centers que optam por gerar sua própria 
energia localmente, dependem de soluções que se estabilizem a operação em modo ilha e possam se 
conectar e desconectar do fornecimento da rede concessionária. 

A Piller oferece uma 
gama de soluções 
otimizadas que 
atualmente são usadas 
para estabilisar a geração 
em ilha e micro-grids. 
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Sales O�ce Scandinavia

Escritório de Vendas Seoul  

Piller Taiwan

Piller Power Singapura Pte. Ltd.  

Sales O�ce Netherlands

Sales O�ce Austria

Piller Alemanha GmbH & Co. KG / Piller Group GmbH / Active Power Alemanha

Piller Power Systems Inc.

Piller Canada  

Piller Iberica S.L.U.

Piller France SAS

Piller UK Ltd / ActivePower UK

Active Power China

Piller Power India Pvt 

Escritório de Vendas Shenzhen 

Piller Australia Pty. Ltd.

Piller Italia S.r.l.

Active Power EUA   

Sales o�ce Latin America

•  Matriz 

•  Subsidiárias 

•  Distribuidores / Representantes

Presença Global 

A Piller é uma organização 
verdadeiramente global 
com subsidiárias próprias 
e uma extensa rede de 
vendas e prestação de 
serviços locais, através de 
parceiros independentes. 13 
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UPS Rotativa

As soluções com UPS Rotativas da Piller são construídas 
em torno do renomado sistema UNIBLOCK™, fornecendo 
potências de 150kVA a 50MVA em configurações 
independentes e acopladas ao motor diesel. O UNIBLOCK™ 
UBT+ oferece até 97% de eficiência e a mais alta 
confiabilidade com tecnologia de ponta, design exclusivo e 
opções versáteis em configurações convencionais de UPS 
ou DeRUPS™. A opção com motor diesel acoplado, 
UBTD+, igualmente confiável, resulta na melhor relação 
espaço-eficiencia. 

Soluções “baterias free”

A Piller é líder de mercado em armazenamento de energia 
cinética com capacidades de 3.6MJ até 60MJ+ por unidade. 
Os sistemas de armazenamento Piller, POWERBRIDGE™ e 
Active Power CleanSourCe®, empregam tecnologias únicas 
para fornecer alta capacidade de armazenamento com 
baixas perdas. Esses armazenadores de energia podem ser 
configurados individualmente ou em paralelo com uma 
variedade de unidades UPS da Piller, facilitando uma ampla 
gama de combinações e autonomias.

Como a única empresa no mundo a fabricar ambas as tecnologias, rotativas e estáticas, com opções de armazenamento 

de energia cinética e baterias, a Piller possui uma flexibilidade única para configurar uma vasta gama de produtos em 

proteção, comutação e conversão de energia em soluções que atendam precisamente aos requisitos dos clientes.

O que fazemos 

O Módulo de Energia Crítica da Piller (CPM) foi projetado 
levando em consideração as necessidades dos mais 
modernos data centers, permitindo aos projetistas a 
máxima criatividade para soluções modulares, onde a 
necessidade de economia de espaço e a minimização de 
intervenções de serviço são primordiais.

O UPS Active Power CleanSourCe® exibe eficiências de até 
98% e está disponível tanto em módulos simples como em 
sistemas modulares. 

A mais recente inovação da Piller, o POWERBRIDGE™ PB60+, 
é o maior armazenador de energia cinética comercialmente 
disponível no mundo, fornecendo de 3MJ a mais de 60MJ 
de energia, sendo possível uma autonomia de até 60 
segundos para 1MW de carga. 

UPS Estáticas

As soluções de UPS Estáticas da Piller oferecem formas 
econômicas para garantir uma fonte de energia segura e 
contínua. O APOSTAR desde 3kVA a 400kVA foi projetado 
para oferecer maior proteção de energia às aplicações 
mais exigentes. 14 



DRUPS para proteção dos data centers NEXTDC. 

Chaves de Transferência Estática

As chaves de transferência estática APOTRANS da Piller, de 25A até 
1600A, protege as cargas críticas, fornecendo automaticamente 
uma fonte de energia sempre que a fonte de energia prioritária torna-
se deficiente. Essa comutação ocorre dentro de alguns milissegundos, 
garantindo que a carga seja sempre alimentada pela fonte ideal. As 
chaves estão disponíveis como unidades singelas em sua caixa ou 
para integração em painel existente.

GPU

No campo dos conversores de freqüência 400Hz, o APOJET AJS, 
APOJET AJR e o APOJET AJT da Piller podem ser encontrados em 
operação nos principais aeroportos do mundo. A Piller também 
forneceu vários sistemas de energia terrestre 50/60 Hz para 
aplicações naval e militares. 

CONFIGURAÇÕES INOVADORAS

IP-Bus 

O sistema paralelo-isolado (IP) combina as vantagens das 
configurações de UPS isoladas redundantes e redundantes paralelas, 
resultando em características de manutenção e qualidade de 
energia excepcionais onde as altas eficiências operacionais e alta 
densidade de potência são primordiais. Reduzindo as unidades de 
UPS redundantes ao mínimo e evitando sistemas que funcionam no 
modo stand by, o sistema de IP é uma excelente maneira de otimizar 
a redundância, a resiliência e o TCO do projeto. 

DeRUPS™

Único para a Piller, a aplicação DeRUPS™ é uma alternativa ao UPS 
rotativo diesel convencional (DRUPS). Um gerador à diesel combinado 
com a UPS, tanto a montante como a jusante, é integrado ao 
sistema de controle de um UPS rotativo UNIBLOCK™ UBT+ para 
construir uma solução poderosa. 

DeRUPS™ permite a completa flexibilidade no sistema de energia 
crítica; As UPS podem ser d e potências diferentes da geração de 
emrgência, tensões diferentes podem ser usadas dentro do mesmo 
sistema e a capacidade de manutenção é melhorada. Além disso, 
as baterias podem ser eliminadas com confiança enquanto ainda 
oferecem as muitas vantagens decorrentes da separação física da 
UPS e do gerador diesel. As baterias podem ser empregadas em 
um sistema DeRUPS™, mas a eliminação delas na configuração 
remove um dos maiores riscos de falha em um arranjo UPS. 

Como um sistema totalmente 
integrado, a configuração 
DeRUPS™ otimiza eficiência, 
manutenção e flexibilidade, 
enquanto usa os benefícios 
do armazenamento de energia 
cinética para garantir uma 
operação perfeita entre o 
gerador e o no-break.

O cobiçado 
programa Intertek 
ETL Mark e 
SATELLITE™ garante 
a UPS Piller como o 
melhor em qualidade 
e confiabilidade. 
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MATRIZ
Piller Group GmbH
Abgunst 24
37520 Osterode
Alemanha
Tel: +49 5522 311 0
Email: info@piller.com

Locais das subsidiárias:

AUSTRALIA | CHINA | FRANÇA | INDIA | ITALIA | SINGAPURA | 
ESPANHA | SUÉCIA | TAIWAN | REINO UNIDO | ESTADOS UNIDOS

piller.com

Nothing protects quite like Piller

SISTEMAS DE UPS ROTATIVOS 
SISTEMAS DE UPS ROTATIVOS HÍBRIDOS 
SISTEMAS DE UPS ROTATIVOS A DIESEL 
SISTEMAS DE UPS ESTÁTICOS 
CHAVES DE TRANSFERÊNCIA ESTÁTICAS 
ARMAZENAMENTO DE ENERGIA CINÉTICA 
SISTEMAS DE ENERGIA EM SOLO  
PARA AERONAVES 
CONVERSORES DE FREQUÊNCIA 
SUPRIMENTOS DE ENERGIA NAVAL
INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS


