MEDIÇÃO e MONITORAMENTO REMOTO dos CONSUMOS

Soluções com Luz verde para sustentabilidade
Esta é a nova era do consumo energético, onde fazemos da eficiência
energética o passaporte para a sustentabilidade e competitividade.
Assim, fazer mais com menos energia, é o desafio que temos pela frente. Queremos
reduzir os custos de operação dos nossos clientes, com a redução dos consumos de
energia, enquanto protegemos o planeta, reduzindo o consumo de CO2 e a pegada
ecológica.
Compreender os problemas de amanhã com vista a eliminá-los hoje, é a senha do
nosso sucesso.
Somos uma empresa de base tecnológica. Especializada em soluções inteligentes na
gestão da energia, monitoramento e controle remoto há mais de 20 anos.
Orientada para o cliente, desenvolvemos soluções inovadores
personalizados, desenhados para responder às suas necessidades.
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Implementamos as melhores soluções de eficiência energética numa combinação
única de conhecimento e comunicação, resultado da experiência adquirida, tanto no
Brasil como na Europa com a realização de inúmeros projetos de iluminação LED e
monitoramento dos consumos em diferentes segmentos de mercados e Clientes.
Temos por objetivo ajudar os nossos clientes a reduzir nos custos e a tornar as suas
instalações mais sustentáveis, através de uma monitorização contínua dos seus
consumos energéticos.
Eficiência energética é fazer mais com menos.
Por isso, desenvolvemos soluções de baixo investimento e rápido retorno.
Experiência
Sabemos poupar energia, porque o temos feito com sucesso ao longo dos anos.
Conhecimento
Apostamos em soluções diferenciadas, porque conhecemos os desafios e as
particularidades de cada sector.
Tecnologia
Integramos tecnologia especializada, porque possuímos uma experiência singular,
proveniente dos projetos que fazemos crescer ano após ano.
O caminho para a reduzir os custos e aumentar os níveis da eficiência energética
passa por medir, monitorar e controlar remotamente os consumos, de modo a
quantificar e identificar ineficiências e desperdícios na utilização da energia e assim
potenciar oportunidades.
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Vantagens de um Programa de Eficiência Energética
Redução dos custos mensais da energia, pela redução do consumo;
Redução dos custos gerais da energia, pela redução da demanda e melhor negociação
e adequação do contrato com as concessionárias;
Redução dos custos de manutenção;
Controle dos Consumos e gestão energética centralizada;
Redução da Pegada Ecológica;
Alarmes e notificações sobre consumos anômalos;
Ganhos na rentabilidade da operação;

A importância de Medir, Monitorar e Controlar os consumos
Identificar o Perfil de consumo:
QUEM, QUANTO e QUANDO se consome a energia ?
Qual o consumo durante o dia? E durante a noite? Que Equipamentos estão a
consumir, e quanto ?
Quanta energia está a ser consumida agora? E quanta está a ser desperdiçada ?
Quanto consome o frio alimentar? E a iluminação? O Ar-Condicionado?

Iluminação LED

Principais Vantagens:
Baixo consumo, menos de metade que uma lâmpada convencional
O LED não liberta calor, não provoca aquecimento na loja, reduzindo o consumo do
ar-condicionado.
Maior tempo de vida útil. Reduz os custos de manutenção.
Totalmente reciclável, com vantagens ambientais e de gestão de resíduos;
Melhora a iluminação ambiente da loja, promovendo maior satisfação e conforto do
cliente, contribuindo para o aumento das vendas

