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Aparelhos / Eletrodomésticos

Tomadas com controlo remoto

A maioria dos aparelhos não foi projetada para ser
deixada em modo standby e outras não precisam
estar em standby. Portanto, controladores remotos
de tomadas são uma boa solução para reduzir a
fatura de energia e evitar potenciais riscos de
incêndio.
Os commandos de controlo de tomadas têm um
alcance de 30 metros com tecnologia de frequência
radio para aplicações fora da vista. Perfeito para
tomadas situadas em locais difíceis de alcançar e
de difícil acesso, reduzindo o desperdício de
energia.
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Aparelhos / Eletrodomésticos

Tomadas com controlo remoto

Em edifícios de escritórios que deixam aparelhos como
telas de LCD e outros equipamentos de TIC em standby
durante a noite, pode representar mais de 10% da
conta de energia, mas com dispositivos como tomadas
com controlo remoto é possível certificar-se de que
tudo está desligado corretamente.

Além disso, nem todos os Aparelhos / Eletrodomésticos
são projetados para serem deixados ligados à noite e há
potenciais riscos de incêndio.
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Aparelhos / Eletrodomésticos

Tomadas com relógio

O relógio pode ligar, desligar ou ambos, a uma hora
ou tempos predefinidos, após um intervalo
predefinido ou ciclicamente. Um interruptor de
contagem regressiva comuta a energia, geralmente
desligada, após um tempo predefinido.
Um temporizador cíclico liga e desliga o
equipamento em intervalos de tempo predefinidos
ao longo de um período, em seguida, repete o ciclo;
O período é geralmente 24 horas ou 7 dias.
Por exemplo, um temporizador de aquecimento
central pode fornecer calor durante um período
especificado durante a manhã e à noite todos os
dias úteis e durante todo o dia nos fins de semana.
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Aparelhos / Eletrodomésticos

Tomadas com relógio

Exemplo:
Programador digital 

• Permite programar o on/off de Aparelhos elétricos
• Gravação de dados em caso de falha elétrica.
• Simula presença graças a função aleatória
• Capacidade de programar até 20 ciclos com duração de um 

minuto
• Ecrã LCD
• Modo de 12/24 horas
• Modo Verão / Inverno
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Outras Soluções de Controlo

Sistemas Globais de Monitorização e Controlo
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Outras Soluções de Controlo

Sistemas de Monitorização e controlo remoto (M&C) são
projetados para controlar instalações grandes ou complexas, tais
como fábricas, centrais, centros de operações de rede,
aeroportos e naves espaciais, com algum grau de automação.

Os sistemas de M & C podem receber dados de sensores, fluxos
de telemetria, entradas de usuários e procedimentos pré-
programados.

O software pode enviar telecomandos para atuadores, sistemas
de computador ou outros dispositivos.

Sistemas Globais de Monitorização e Controlo
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Outras Soluções de Controlo

Limitado ao SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) em ambientes industriais, a monitorização
e control é aplicado em vários campos, dos quais:

• Smart grids

• Positive train control

• Structural health monitoring

• Pipeline sensors

• Patient monitoring

• Desktop/server monitoring

Sistemas Globais de Monitorização e Controlo
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Outras Soluções de Controlo

• Vantilação, aquecimento e refrigeração

Um sistema de monitorização e controlo,
adequadamente projetado, deve ser capaz de
manter condições ambientais predefinidas no
edifício;

• Abastecimento
O sistema de controlo de alimentação de
caldeiras requer alguma maneira de saber
quando as ligar ou desligar. Estão disponíveis
sistemas de monitorização para medir a
quantidade de combustível usado pelas
caldeiras

Sistemas Globais de Monitorização e Controlo

Considerando a automatização de edifícios, os sistemas de monitorização e controlo são usados para:
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Outras Soluções de Controlo

• Iluminação
Os sistemas de monitorização e controlo devem
fornecer programação de luzes para facilitar o seu
uso. Um sistema que pode pré-programar horários
de iluminação ao longo da vida diária das pessoas é
muito proveitoso e útil para a gestão de serviços.
Também é importante fornecer a intensidade de luz
desejada.
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Outras Soluções de Controlo

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)

É um tipo de sistema de controlo industrial (ICS). Os sistemas de controlo industriais são sistemas
controlados por computador que monitorizam e controlam processos industriais que existem no mundo
físico. Os sistemas SCADA distinguem de outros sistemas ICS por terem processos em larga escala que
podem incluir múltiplos locais e grandes distâncias. Esses processos incluem processos industriais, de
infraestrutura e instalações.

Aplicação:

Processos industriais incluem os de fabricação, produção, produção de energia, fabricação e refinação, e
pode executar em modo contínuo, lote, repetitivo ou discreto. Os processos de infraestrutura podem ser
públicos ou privados e incluem tratamento e distribuição de água, coleta e tratamento de águas residuais,
oleodutos e gasodutos, transmissão e distribuição de energia elétrica, parques eólicos, sistemas de sirenes
de defesa civil e grandes sistemas de comunicação.

Sistemas Globais de Monitorização e Controlo

© Copyright CERTUS Project 2017 - All Rights Reserved



Outras Soluções de Controlo

Componentes comuns do sistema SCADA:

• Uma interface homem-máquina ou HMI: É o aparelho ou dispositivo que apresenta os dados 
processados a um operador humano, e através disto, o operador humano monitora e controla o 
processo.

• Um sistema de supervisão (computador): Coletar (adquirir) dados sobre o processo e enviar 
comandos (controlo) para o processo.

• Unidades terminais remotas (RTUs): Conectar a sensores no processo, converter sinais de sensor para 
dados digitais e enviar dados digitais para o sistema de supervisão.

• Controlador lógico programável (PLCs):Usados como dispositivos de campo, porque são mais 
económicos, versáteis, flexíveis e configuráveis do que os RTUs especiais.

• Infra-estrutura de comunicação: Ligar o sistema de supervisão às unidades terminais remotas.
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Outras Soluções de Controlo

Sistemas Globais de Monitorização e Controlo

Exemplo: Sistema SCADA - Consola de interface
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Outras Soluções de Controlo

Sistemas Globais de Monitorização e Controlo

Também existem "pequenos" Sistemas de Monitorização e Controlo para pequenos edifícios. Há uma
grande variedade de produtos no mercado, os próximos exemplos podem ser encontrados no mercado
português, mas também em outros países.

1. EDP re:dy

Monitoriza o consumo de energia em domicílios, identifica os principais equipamentos que consomem
energia e estima a energia consumida total e o valor da conta de energia.

Também pode ligar / desligar vários Aparelhos no edifício.

Foram introduzidos neste equipamento alguns recursos adicionais, como a possibilidade de controlo de
produção de energia solar e análise de consumo de veículos elétricos.
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Outras Soluções de Controlo

Sistemas Globais de Monitorização e Controlo

EDP re:dy kit
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Outras Soluções de Controlo

Sistemas Globais de Monitorização e Controlo

2. Cloogy

Monitoriza o consumo de energia elétrica e de gás. Cloogy é uma solução amigável que ajuda os
consumidores a economizarem energia em suas casas. Os clientes que usam tanques de gasolina nas suas
casas para aquecimento agora podem aproveitar uma solução que lhes permite otimizar simultaneamente
o consumo do tanque e o consumo de energia em toda a casa.

É possível ligar o sistema de aquecimento a uma tomada Cloogy. No website da Cloogy, é possível ajustar o
período de funcionamento do tempo para o “heating” de acordo com suas rotinas diárias. É possível
monitorizar o consumo e ligar e desligar o sistema de aquecimento em tempo real.
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Outras Soluções de Controlo

Sistemas Globais de Monitorização e Controlo

É possível definir uma meta mensal para os custos de energia e confirmar se o consumo de eletricidade
está dentro da meta.
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Outras Soluções de Controlo

Sistemas Globais de Monitorização e Controlo

3. TED Pro Home

O Sistema de Monitorização de Energia TED Pro Home utiliza as linhas elétricas existentes de uma casa
para monitorizar a utilização de energia em tempo real. Tem capacidade para até 32 circuitos individuais, e
também salas individuais. Dessa forma, você pode identificar dispositivos que possam estar a desperdiçar
energia e desconectá-los em conformidade.

O sistema TED Pro usa dispositivos de medição que prendem os condutores principais dentro do seu
painel de disjuntor. Em seguida, os dispositivos enviam dados medidos pelas linhas elétricas de sua casa.
Nenhuma cablagem extra é necessária!

Os dados são adquiridos através de uma unidade recetora, que pode ser ligada a qualquer tomada por
toda a casa. Dentro do aparelho, a unidade recetora tem o software Footprints da empresa, que pode
armazenar e rastrear até 10 anos de dados de energia. Os proprietários podem aceder a essa informação
através de qualquer dispositivo habilitado para a web (por exemplo, smartphone, tablet, etc.). É possível
receber alertas personalizados por meio de mensagens de texto ou de e-mail.
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Outras Soluções de Controlo

Sistemas Globais de Monitorização e Controlo
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Outras Soluções de Controlo

Sistemas Globais de Monitorização e Controlo

4. Elgato Eve

O Sistema de monitorização energétic Elgato Eve utiliza Bluetooth e uma variedade de sensores diferentes
para fornecer informações sobre a qualidade do ar de uma casa, temperatura, humidade, pressão do ar,
consumo de água e muito mais. Todos esses dados podem ser visualizados no aplicativo gratuito Eve iOS.

O Elgato Eve pode funcionar através do sistema de controlo de voz Siri da Apple. Os sensores incluem a
Eve room, Weather, Water, Door & Window, Smoke and Energy. Todo o sistema possui uma configuração
fácil, graças ao aplicativo.

Outros recursos de aplicativos incluem informações sobre a temperatura externa, humidade e pressão de
ar, bem como a opção de ligar ou desligar dispositivos remotamente com um toque.
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Sistemas Globais de Monitorização e Controlo
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