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A 
CM Comandos Linea-
res, uma das maiores 
fabricantes de 
soluções de energia 
da América Latina, 
sai na frente mais 

uma vez e apresenta ao mercado 
o primeiro sistema de gerencia-
mento e equalização de banco 
de baterias com fabricação 100% 
nacional. Batizada de Sistema 
Equalizer, a novidade mede a 
temperatura, a tensão e a resistên-
cia interna de baterias aplicadas em 
sistemas de energia de missão crítica e 
realiza a equalização da tensão do ban-
co, aumentando assim a vida útil destas 
baterias.

“Segundo pesquisa da Uptime Institute: 
Data Center Outages, Incidents and Indus-
try Transparency, 29% dos problemas cau-
sados por interrupções não planejadas de 
energia são por falha das baterias. Estamos 
otimistas em lançar uma solução totalmen-
te brasileira, que atinge em 100% a vida útil 
das baterias e reduz tanto a manutenção 
preventiva quanto a corretiva dos sistemas 
de energia de grandes empresas de diversos 
segmentos”, diz Claudio Carteiro, gerente 
de Distribuição da CM Comandos.

Ele explica que as baterias utilizadas 
em sistemas de missão crítica, como por 
exemplo os nobreaks de centrais de teleco-
municações, subestações, turbinas eólicas, 
energia solar, indústrias, data centers, 
instalações hospitalares, radiodifusoras 
etc., podem ter sua vida útil comprometida 
por diferenças nas composições de placas, 
variações de tensão, fatores ambientais ou 
até por conta da carga recebida. “O Sistema 
Equalizer monitora e previne esses proble-
mas apontando com a máxima efi ciência as 
alterações no comportamento das baterias, 
por meio de gráfi cos que podem ser confe-

ridos pela internet ou até pelo celular, em 
tempo real”, completa Carteiro.

A equalização da tensão das baterias, 
característica principal do sistema, per-
mite que elas trabalhem de uma maneira 
uniforme, sem desgastes desproporcio-
nais, aumentando assim a vida útil destas, 
reduzindo o número de substituições e 
gerando menos descarte de resíduos no 
meio ambiente.

Além de prevenir os problemas, 
o novo sistema da CM Comandos 
possibilita trocar uma bateria sem 
o risco de contaminar as demais 
no banco, aplicar baterias de lotes 
diferentes em um mesmo banco, 
medir a impedância (capacidade 
real de armazenamento), tensão e 
temperatura de cada bateria efazer 
inspeção remota, a qualquer hora, 
sem necessidade de desligar o ban-

co aplicar baterias de lotes diferentes em 
um mesmo banco, medir a impedân-

cia (capacidade real de armazena-
mento), tensão e temperatura de 

cada bateria e fazer inspeção 
remota, a qualquer hora, sem 
necessidade de desligar o ban-

co ou a carga crítica. 
Mais um resultado do com-

promisso da CM Comandos em ofe-
recer a seus clientes produtos de alta 

confi abilidade, o Sistema Equalizer é 
comercializado em todo o território na-

cional pela matriz da fabricante na capi-
tal paulista, por suas fi liais em Campinas-

-SP, Ribeirão Preto-SP, Rio de Janeiro-RJ, 
Curitiba-PR, Blumenau-SC e Goiânia-GO e 
Parceiros Comerciais. Para saber mais das 
condições comerciais do produto, consulte 
a CM Comandos 

Sobre a CM Comandos Lineares 
Com mais de 30 anos de atuação e capi-

tal 100% nacional, a CM Comandos Lineares 
é uma das maiores fabricantes de sistemas 
de energia, estabilizadores eletrônicos de 
tensão e nobreaks (UPS) da América Latina, 
e líder em soluções de qualidade e de segu-
rança energética para aplicações de missão 
crítica em empresas de todos o s portes e 
áreas de atuação, do Brasil. 
Veja mais em www.cmcomandos.com.br
Acompanhe a CM Comandos nas redes 
sociais:

CM Comandos apresenta o primeiro 
sistema de gerenciamento 
e equalização de baterias
O Sistema Equalizer faz o gerenciamento, tratamento e a equalização automatizada 
de baterias, que podem ser aplicadas em empresas que utilizem baterias em sistemas 
de missão crítica.
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Telefone: 11 5696-5000
Email: comercial@cmcomandos.com.br
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