
Monitorização e gestão remota de energia

Indústria



A resposta está no aumento da 
eficiência energética. 

E o que significa ser
energeticamente eficiente?

Poupar dinheiro nos custos com a energia 
(água, eletricidade, gás)

Reduzir o impacto no meio-ambiente

Aumentar a reputação ecológica da sua 
empresa 

quando, onde e 
como é consumida 

a energia é essencial para adotar 
as melhores ações corretivas, sem 
comprometer a produção. Analisar 
o consumo de energia, atribuindo 
os respetivos custos aos vários 
departamentos e processos, é um 
importante passo para atingir os 
objetivos de eficiência energética 
definidos.

Monitorizar é 
fundamental 

para uma gestão 
eficiente

é, pela sua natureza, o 
que mais energia consome 
e isso é um fator-chave 
na competitividade das 

empresas industriais. A nível global a indústria 
representa mais de 1/3 do consumo energético 
mundial, sendo que na UE e em Portugal esse valor 
atinge os 70%.

Com uma taxa de crescimento do consumo de energia 
de 2,5% ao ano durante os próximos 25 anos, o setor 
industrial é também aquele que maior potencial 
técnico possui para diminuir a sua pegada ecológica. É 
possível diminuir em aproximadamente 30% os gastos 
com energia e consequentemente as emissões de CO2, 
o que possibilita uma redução a nível global de mais 
de 10% dos consumos energéticos e das emissões de 
gases de efeito estufa.

O setor 
industrial 

Saber



é a face mais visível 
deste sistema que 
foi idealizado para 
o ajudar a perceber 
onde, quando e 

como é gasta a energia consumida e 
o que isso representa em termos de 
emissões de CO2. As ferramentas, os 
recursos e a informação disponibilizada 
são de enorme utilidade para poder 
incorporar medidas de eficiência 
energética quer nas atividades diárias, 
quer nos investimentos de maior 
monta.

Poupar é utilizar menos 
energia para satisfazer 

as necessidades dos 
clientes, empregando 

sistemas mais eficientes 
ou de maior rendimento.

O nosso 
software 

Kisense

do sistema energético na 
indústria difere bastante 

dos setores comercial e residencial, pois no processo 
produtivo existem variáveis que alteram com frequência 
as características de cada empresa, tais como 
alterações no volume e nos horários de produção, ou 
até transformações nos produtos fabricados ao longo 
do período útil das instalações fabris.

O uso eficiente da energia no setor industrial está 
muito mais relacionado com práticas operacionais e vai 
muito mais além da simples eficiência energética dos 
equipamentos.

A máxima eficiência energética só é conseguida 
quando todos os equipamentos funcionam da forma 
mais eficiente possível, tendo em conta que a sua 
manutenção é adequada de forma a minimizar avarias, 
baixos rendimentos e a prolongar a sua vida útil.

Os componentes energeticamente eficientes dos 
sistemas industriais só atingem o seu potencial máximo 
quando são desenhados e operados convenientemente. 
As poupanças dos componentes situam-se entre 2% 
e 5%, mas a sua integração em sistemas otimizados 
pode gerar ganhos entre 20% e 30%. O payback do 
investimento num sistema otimizado é inferior a 2 anos.

A otimização

os alarmes, o registo 
d e  eve n to s  e  a s 

análises à qualidade da energia são essenciais para 
o funcionamento ótimo de cada indústria e permitem, 
através da localização em tempo real de anomalias, 
isolar a origem de eventuais problemas, evitar a sua 
propagação e retomar o funcionamento normal com 
rapidez.

A disponibilização dos dados detalhados relativos aos 
consumos em tempo real e a análise das oportunidades de 
poupança permitem que os gestores de energia tenham 
dados mais concretos sobre os gastos energéticos. Estes 
dados conferem-lhes um poder notável na altura de 
negociar os contratos de fornecimento de energia com 
os seus fornecedores.

A solução de monitorização e gestão energética da 
VPS permite gerar poupanças até 25%, de acordo com 
as normas do Protocolo Internacional para Medição e 
Verificação de Performance 

A monitorização,



D
C0

4
5

 | 
ED

0
5

 | 
PT

Eventos
Assinale os momentos-chave dos 
consumos energéticos da sua empresa.

Controlo
Controle remotamente os equipamentos 
e as áreas de consumo energético da sua 
empresa, e agende períodos e parâmetros de 
funcionamento.

Tarifas
Analise o perfil de consumo da sua 
empresa por períodos temporais, compare-o 
com as tarifas disponíveis e garanta a melhor 
escolha.

Poupanças
Defina metas de poupança e acompanhe 
em permanência a sua evolução. Relacione as 
poupanças obtidas com as medidas implemen-
tadas e faça uma previsão do ROI das medidas.

Relatórios
Obtenha relatórios periódicos customizá-
veis, e relatórios específicos para as diferentes 
áreas da sua empresa. Acompanhe de perto o 
consumo energético da sua empresa.

Alarmes
Defina quando e como quer ser 
alertado para consumos excessivos, fora 
dos horários estipulados e dos objetivos 
definidos.

Data explorer
Analise os seus consumos energéticos 
e atue rapidamente. Saiba quando, como 
e onde a energia é consumida, e fique a 
conhecer que equipamentos consomem 
mais energia.

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.
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