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SOLUÇÕES PARA A GESTÃO ATIVA DE ENERGIA

Empresas

Utilities

Residências



é uma solução integral e 
integrada de monitorização 

de consumos 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 associados.

Analisa e disponibiliza dados de consumo 
energético em tempo real, fornecendo informações 
e conhecimentos fulcrais para que a tomada de 
decisões relativas à gestão energética da sua 
empresa seja fácil e executada com rapidez.

É uma ferramenta essencial e de simples utilização, 
estando ao alcance de qualquer um, poupar 
energia, baixar custos e tornar os consumos 
energéticos sustentáveis, independentemente 
do nível de conhecimento técnico.

Dispõe, em permanência, de uma equipa de apoio 
especializada e de um Gestor de Energia dedicado 
a cada projeto, acompanhamento personalizado e 
altamente qualificado sobre todas as vertentes do 
seu Sistema de Eficiência Energética.

Kisense

é o primeiro software com provas 
dadas que fornece otimização 

integrada de eletricidade numa única plataforma. 
Disponibiliza soluções quer ao nível de um 
edifício, quer ao nível de uma rede de energia, 
e utiliza dados granulares em tempo real para 
fornecer a otimização contínua de toda a 
infraestrutura da rede conectada.

O Kiplo está preparado para o futuro, conseguindo 
incorporar e otimizar facilmente modificações 
nos custos, tais como a implementação de tarifas 
diferenciadas, diminuição de custos de armazenamento 
ou aumentos significativos dos impostos ou taxas 
sobre as emissões de dióxido de carbono.

Concebido para ajudar Utilities, Produtores, 
Agregadores e Distribuidores de energia, o Kiplo 
integra preços de mercado, previsões de procura 
e de energias renováveis, e agrega consumos de 
energia, produção distribuída e armazenamento. 
Assim, consegue ajudar a definir programas 
de flexibilidade e de equilíbrio dos consumos, 
comunidades de energia, iniciativas de partilha 
de energia, que levam à otimização dos recursos 
da energia distribuída.

Kiplo



é uma solução de gestão 
energét ica res idencial . 

Permite-lhe controlar os seus equipamentos 
elétricos à distância e monitorizar facilmente 
o consumo de energia global e de cada 
ponto da sua casa.

Através do Portal Cloogy, acessível a partir de 
qualquer computador, tablet ou smartphone, 
defina os períodos de funcionamento dos 
seus equipamentos elétricos, ligue-os e 
desligue-os remotamente, elimine períodos 
de stand-by e fique a conhecer, em tempo real, 
os respetivos consumos e as poupanças obtidas.

Descubra quais os locais mais ineficientes da 
sua casa e onde pode poupar energia. Receba 
de forma simples informações essenciais sobre 
as melhores formas de otimizar a utilização dos 
seus equipamentos elétricos, acabando com os 
desperdícios e os custos desnecessários.

Cloogy

SMART LIVING

NÚMEROS
+4000 Pontos de Monitorização em  
todos os Aeroportos de Portugal 

+40 Hotéis

+170 Indústrias

+400 Clientes de Utilities

+700 Agências Bancárias

+100MW Energia sob Gestão

+1.3TWh Monitorização de Eficiência 
Energética

+460GWh Monitorização da Produção 
de Centrais de Energias Renováveis

+3.2MW Gestão da Flexibilidade da Procura



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.

The Power to do more with less.
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UTILITIES

Conheça o comportamento da sua infraestrutura, melhore a operação e a sua gestão

Combata os desperdícios e as ineficiências de toda a organização

Aumente o nível de satisfação dos clientes

Obtenha fatores de diferenciação e fidelize os seus clientes

EMPRESAS

Reduza os consumos energéticos na sua empresa

Conheça o perfil de consumo da sua organização em tempo real e elimine os desperdícios

Consulte os consumos onde quer que esteja

Otimize o plano de manutenção preventiva e garanta a máxima qualidade energética da sua empresa

Obtenha uma previsão dos custos energéticos e diminua os respetivos encargos

RESIDÊNCIAS

Reduza os consumos de energia e poupe dinheiro

Garanta um melhor planeamento dos seus custos energéticos

Controle equipamentos remotamente

Promova a sustentabilidade e aumente a sua qualidade de vida


