
Monitorização e gestão remota de energia

Energy Intelligence



é uma solução integral e integra-
da de monitorização de consu-

mos energéticos, dirigida para o setor empresarial. Quer a 
sua empresa seja comercial, industrial ou de serviços, este 
software de monitorização e gestão de energia, destina-se 
a apoiar as pessoas e as suas organizações na redução dos 
consumos energéticos e na diminuição dos custos associa-
dos.

Através de um interface simples e intuitivo tem ao seu dis-
por uma plataforma integradora de todos os dados sobre os 
seus consumos energéticos, acessível em qualquer lugar e a 
qualquer altura.

O Kisense é a sua  
melhor solução!

O Kisense

Monitorizar, Controlar e Poupar
3 passos para a Eficiência Energética.

O Kisense fornece e analisa dados de con-
sumo energético em tempo real, disponi-
bilizando informações e conhecimentos 
fulcrais para que a tomada de decisões 
relativas à gestão energética da sua em-
presa seja fácil e executada com rapidez.

Os especialistas em gestão técnica de edi-
fícios e gestão de energia consideram-no 
uma ferramenta essencial e de simples 
utilização, estando ao alcance de qual-
quer um de nós, independentemente do 
nível de conhecimento técnico de cada 
um, poupar energia, baixar custos e tornar 
os consumos energéticos sustentáveis

A VPS coloca ao seu dispor uma equipa espe-
cializada de apoio permanente, que permite 
à sua empresa obter serviços de instalação 
e configuração de equipamentos, e ainda um 
Gestor de Energia dedicado a cada projeto.

Isto possibilita-lhe ter, em permanência, um 
acompanhamento personalizado e altamen-
te qualificado sobre todas as vertentes do 
Sistema de Eficiência Energética que a sua 
empresa pretende adotar.



Uma plataforma única 
que simplifica todo o 

processo de gestão 
de energia.



Somos uma empresa inovadora, líder de mer-
cado na conceção e na operacionalização de 
plataformas dinâmicas integradas, disponibi-

lizando dados granulares em tempo real aos consumidores, ope-
radores 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 ener-
géticas modernas. Ambicionamos ser o maior criador e o maior 
operador de Virtual Power Plants na Europa.

VPS

Virtual Power Solutions S.A.
Instituto Pedro Nunes
Rua Pedro Nunes - Edifício D
3030-199 Coimbra
Portugal

Contactos:
sales@vps.energy
+351 239 791 400

www.vps.energy

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 em-
presa 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. Relacio-
ne as poupanças obtidas com as medidas 
implementadas e faça uma previsão do ROI 
das medidas.

Relatórios
Obtenha relatórios periódicos customizá-
veis, e relatórios específicos para as diferen-
tes 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 horá-
rios 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.

D
C

0
0

3
 | 

E
D

0
5

 | 
P

T


