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A Primeira Plataforma Virtual Power Plant no mercado

O que é?

À medida que a procura sobre as redes tradicionais de energia aumenta, esta solução 
será cada vez mais uma necessidade para que se possam colocar em prática redes 
dinâmicas e conectadas que respondam aos principais problemas que afetam todas 
as partes interessadas no atual mercado de ene:

Minimizar o Consumo:
Eliminar permanentemente os desperdícios do consumo, incorporando 
ativos de eficiência energética e eliminando a energia “desperdiçada”. 
Até 25% do consumo de energia está associado a atividades e tarefas, 
como o consumo em espera, que são desnecessárias.

Otimizar o Consumo:
A capacidade, em tempo real, de gerir o tempo de consumo e a fonte de 
geração utilizada. Gerir o consumo supérfluo para fora dos horários de 
pico e otimizar a geração e o armazenamento para minimizar o custo da 
energia durante os períodos de pico. 

Monetizando o Consumo:
Gerar receita ao permitir que o seu perfil de consumo seja usado 
para ajudar a equilibrar a rede. Uma plataforma dinâmica que gere a 
otimização do consumo com as receitas disponibilizadas por Programas 
de Demand Response.

O Kiplo é a primeira plataforma com provas dadas que disponibiliza otimização de 
energia integrada através de uma única plataforma. Ao oferecer soluções tanto 
para um único edifício como para grandes redes de distribuição de energia, o 
Kiplo utiliza dados granulares em tempo real para fornecer otimização contínua 
da rede conectada. Desenvolvido para o futuro das redes energéticas, incorpora 
e otimiza continuamente as flutuações de preços, tais como a implementação 
de preços diferenciados, a redução dos custos de armazenamento e o aumento 
significativo dos impostos sobre o carbono.

Apoiado pela nossa equipa de especialistas, o Kiplo possibilita que o mercado 
disponha da Virtual Power Plant do futuro já hoje.

O Kiplo faz das Virtual Power Plants uma realidade hoje. A otimização do 
consumo, da geração, do armazenamento e das redes faz do Kiplo uma 
plataforma avançada de software de Otimização de Energia.



Consumidores de Energia

A gestão sustentável dos custos energéticos é cada vez mais importante para todos os 
tipos de consumidores de energia. O aumento dos custos da energia, impulsionado pela 
implementação de tarifas de picos máximos, o aumento das tarifas de rede, bem como o 
compromisso dos governos em aumentar consistentemente os impostos sobre o carbono, 
terá um impacto de longo prazo em todos os consumidores de energia.

Saber o que consome energia e onde é que ela está a ser consumida, e como conseguir 
estar otimizado em permanência para fazer face aos custos variáveis dos equipamentos e, 
particularmente, à legislação governativa, dificulta investir consistentemente, no longo prazo, 
numa única solução.

Incorporar o Kiplo na sua organização e fazer parte de uma Kiplo Connected Network™ 
oferece uma série de benefícios significativos::

Consumidores de Energia, Utilities e Operadores de Rede

Quem?

Reduza o consumo excessivo de energia e as anomalias, 
utilizando uma gama de Medidas de Conservação de Energia 
(ECM’s)

Esteja preparado e protegido para novas políticas energéticas, 
como as tarifas de picos máximos

Maximize os benefícios do uso da geração

Tenha maior controlo e conhecimento sobre o uso de energia, 
com a integração perfeita nos sistemas, processos e operações 
do dia-a-dia existentes

Crie valor adicional através da capacidade de fornecer cargas 
para Programas de Demand Response (por exemplo, STOR)

Receba apoio de uma equipa de especialistas em energia



Utilities

O aumento da concorrência, juntamente com o melhor nível de informação dos consumidores e 
a sua crescente disposição para mudar para tarifas mais baixas, está a impulsionar uma base 
de clientes muito mais flexível para os comercializadores e a aumentar o custo de angariação 
e retenção de clientes.
Ao implementar uma Kiplo Connected Network™ em toda a sua base de clientes, as Utilities 
criam valor adicional para si mesmas e para os seus clientes mediante:

A redução do consumo dos seus clientes, criando valor, confiança e 
lealdade

A obtenção de dados de consumo em tempo real e controlo também em 
tempo real para gerir posições de liquidação

O estabelecimento de uma comunicação bidirecional com os consumidores 
para aumentar os “pontos de contacto” e fortalecer o relacionamento com 
os clientes

Como operadora de uma Kiplo Connected Network™, criando receitas 
adicionais através da agregação da procura para inclusão em Programas 
de Demand Response.

O Kiplo fornece às Utilities a opção de 
possuírem e operarem a procura dos 
seus clientes e a geração como uma 
única Virtual Power Plant.



Operadores de Rede

A gestão a longo prazo da capacidade da rede e o impacto na rede que geração, intermitente, 
através de fontes renováveis é fundamental para os operadores de rede. Ao estabelecer Kiplo 
Connected Networks™, ou através de parcerias com outras redes, os Operadores de Rede têm 
acesso à gestão da procura em larga escala que pode:

Ser usada para gerir restrições das redes existentes

Otimizar o uso de renováveis e o impacto na frequência da rede

Fornecer dados granulares para auxiliar no design e na gestão das redes 
futuras

Por fim, substituir a geração central adicional por redes conectadas que 
possam gerir a procura e a oferta a nível local



Kiplo Connected Networks™

Como?

Criado com base em mais de 10 anos de experiência, o Kiplo 
foi projetado para reunir uma gestão eficiente do consumo e as 
necessidades de longo prazo de redução de CO2, bem como os 
custos de manutenção das redes e o fornecimento de geração 
central para gerir os picos de procura.

Através da monitorização e da gestão dos dados precisos 
em tempo real do lado da procura, da geração distribuída e do 
armazenamento de energia, o Kiplo permite ao utilizador minimizar 
o consumo de energia, eliminando permanentemente desperdícios 
desnecessários, otimizar o tempo e a fonte de consumo para gerir o 
impacto das mudanças nas tarifas de energia e monetizar as cargas 
do lado da procura, tornando-a disponível para os Programas de 
Demand Response promovidos pelo Operador de Rede.

Criação de Valor do Kiplo - O design inteligente incorporado no 
Kiplo Smart Engine™ otimiza as Kiplo Connected Network™ 
como Virtual Power Plants ao processar dados granulares, em 
tempo real, em ações automatizadas por toda a rede. Criando um 
“círculo virtuoso” de otimização, o Kiplo Smart Engine™ atualiza 
constantemente os inputs e as necessidades dos consumidores 
para otimizar dinamicamente a operação da Virtual Power Plant 
e o valor criado. Demand
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Tecnologia de última geração
Cloud de Energia, Big Data, Internet of 
Things (IoT), Apps para Smartphones e 
UX Avançada

Cloud de Energia
Capacidade avançada de cloud para 
conectar em tempo-real os dados de 
otimização de energia. Equilibrando a 
produção com a procura, otimizando as 
fontes, e o preço da energia adquirida 
à rede, produção local ou capacidade 
de armazenamento, sem comprometer 
o conforto do consumidor final. Facilita 
a otimização das tomadas de decisão 
relativamente à compra de energia no 
mercado.  

Big Data
Um motor inteligente de previsão avançada 
para o consumo e a produção, fornecendo 
previsões sobre a produção de energias 
renováveis (eólica, solar) como uma função 
de previsão meteorológica e de avaliação 
da produção real, e dos consumos 
energéticos dos edifícios.

Internet of Things (IoT)
Uma rede conectada e escalável que 
integra um vasto número de sensores e 
atuadores, usando vários protocolos de 
comunicação, e que permite a integração 
de equipamentos de terceiros através de 
uma API e de serviços web.

Apps para Smartphones e UX Avançada  
Um painel de controlo da energia e apps 
para smartphone (tanto do lado da procura 
como da oferta) que exibem uma visão 
integrada dos consumos, da produção 
de energia, do armazenamento e das 
poupanças, e que suporta os principais 
requisitos para os Programas de Demand 
Response.
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Kiplo Smart Engine™ – valor comprovado

O valor de Kiplo foi validado com um grande cliente blue chip. A Virtual Power 
Solutions e um dos principais bancos portugueses estabeleceram uma parceria em 
2014 para melhorar a eficiência energética nas mais de 160 agências do banco. 
Desde o início do projeto, a VPS implementou progressivamente medidas para 
otimizar e gerir o consumo durante os picos de carga. O banco passou a beneficiar 
de dados granulares da utilização para monetizar as suas cargas e negociar tarifas 
de energia com os fornecedores.

Os resultados do teste com este importante cliente blue chip revelaram que, ao 
atualizar o sistema com o Kiplo Smart Engine™, foram gerados benefícios adicionais 
de mais de 15% de economia de eficiência (minimizando o consumo de energia e 
o desperdício), ajudando a poupar até 20% na otimização das cargas do consumo 
versus as estruturas tarifárias vigentes e a indexação das tarifas ao mercado de 
energia.

A gestão dinâmica do consumo em tempo real proporciona benefícios significativos 
para todas as partes interessadas, incluindo preços reduzidos para os consumidores, 
custos de rede reduzidos para os fornecedores e custos operacionais reduzidos 
para as operadoras de rede. Colaborativamente, a VPS e o seu cliente conseguiram 
poupanças adicionais significativas, usando o inovador Kiplo Smart Engine™ da VPS.
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Somos uma empresa inovadora, líder de mercado na conceção e na operacionalização de 
plataformas dinâmicas integradas, disponibilizando dados granulares em tempo real aos 
consumidores, operadores de rede e utilities. Minimizamos os consumos através do aumento 
da eficiência energética, da otimização do tempo de utilização e da monetização das cargas.

Com mais de 10 anos de experiência, possuímos uma equipa de especialistas comprovadamente capaz de gerar 
benefícios significativos para todos os agentes envolvidos nas redes energéticas modernas. Ambicionamos ser 
o maior criador e o maior operador de Virtual Power Plants na Europa.

VPS

+351 239 791 400

Portugal         United Kingdom       Brazil


