
Tecnologia para a eficiência energética

Soluções para
Serviços Energéticos





A CIRCUTOR, com mais de 40 anos de experiência, dispõe de 6 centros de produção 

em Espanha e na República Checa que trabalham no design e fabrico de equipamentos 

destinados a melhorar a eficiência energética: equipamentos de medida e controlo 

da energia eléctrica e da qualidade de fornecimento, protecção eléctrica industrial, 

compensação de reactiva e filtração de harmónicos, medição inteligente, recarga 

inteligente de veículos eléctricos e energia renováveis. A fornecer soluções com mais 

de 3.000 produtos em mais de 100 países em todo o mundo.

Compensação da Energia Reactiva 
e Filtragem de Harmónicas

Recarga Inteligente de Veículos 
Eléctricos

Medição e Controlo

Energias renováveis

Qualidade e Metrologia

Protecção e Controlo

Líderes por experiência

Ampla gama de produtos, que oferecem soluções para 
qualquer processo de produção, transporte e consumo 
da energia eléctrica, no sector industrial, terciário e 
doméstico. 

A CIRCUTOR aposta na inovação para se manter uma 
referência na tecnologia para a eficiência energética 
e, assim, continuar a proporcionar as melhores e mais 
eficientes soluções de mercado.

Dois dos 6 centros de produção da CIRCUTOR.
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Alumbrado 
público

Gestão de Edifícios
Centros Cívicos

Clientes Web

Gestão de Edifícios
Escola

Clientes Web
Autoconsumo

Gestão de Edifícios
Polidesportivo
Clientes Web

Gestão de Edifícios
Depuradoras
Clientes Web

Gestão de Edifícios
Centros de Saúde 

Clientes Web

Mobilidade Eléctrica

Servidor PowerStudio Scada 3.0
Servidor XML integrado, Servidor Web
Multipuesto, Tecnología 32/64 bits,
S.O. Linux/Windows

GESTÃO DE ENERGIA
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Centralização e supervisão de consumos energéticos
Com o sistema de gestão energética da CIRCUTOR, é possível centralizar e supervisionar a 
partir de um escritório os consumos de todos os edifícios contratados. O responsável máximo 
pela manutenção pode realizar a ligação a cada instalação e ler os históricos, produzindo, 
antes de recebê-las, as facturas dos diferentes serviços energéticos, como a electricidade, 
o gás e a água. Se a ligação for realizada diariamente, é possível realizar uma comparação 
com consumos anteriores e detectar se existe algum tipo de fuga causadora de um consumo 
excessivo. Deste modo, é possível evitar, por um lado, um excesso de consumo e, por outro, o 
seu efeito correspondente na factura. 

Também é possível actuar à distância e accionar o encerramento ou abertura de portas, 
iluminação, climatização, etc. a partir do ponto central, evitando deslocações e, portanto, 
economizando.

Sistema de Gestão 
Energética
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Gestão de edifícios - Gestão local

Usos

Zonas

EnPi

Variáveis

EDMk

CVM-B100

CVM-C10CVM-MINI

EDMkCVM 1D

COP

Escritórios. Secção 1

TªTªTª HrHrHr

Sistema de Gestão de Energia para uma central em 
gestão local

O seguinte esquema mostra a gestão de energia que se pode realizar numa empresa sob os 
conceitos marcados pela Norma ISO 50001. 

Neste esquema podem se observar diferentes tipos de equipamentos de medida que permitem 
conhecer os consumos por zonas, consumos segundo as utilizações de energia, variáveis 
energéticas, EnPi previamente indicados e as fontes de energia que fornecem as instalações.  

A gestão energética é centralizada no mesmo centro onde é realizada a actividade e, portanto, o 
consumo de energia.

Escritórios. Secção 3

Escritórios. Secção 2

kWh/m2

kWh/pessoa
S3

kWh/m2

kWh/pessoa
S2

kWh/m2

kWh/pessoaS1
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Gestão de edifícios - Telegestão remota

Zonas

Usos

EnPi

Variáveis

EDMk

EDS

kWh/m2

kWh/pessoaS1

kWh/m2

kWh/pessoaS2

Tª TªHr Hr

Sucursal 1. Escritórios Sucursal 2. Escritórios

Sistema de Gestão de Energia para centros remotos. 
Telegestão de energia

Neste caso, é realizada a medição de consumos por zonas e usos, de variáveis energéticas, EnPi 
e fontes de energia como no caso anterior, mas é adicionada a particularidade de ser de forma 
remota.  

Desta forma, é possível realizar a gestão energética em empresas ou edifícios com centros 
distribuídos, facilitando o trabalho ao auditor de seguimento dos consumos energéticos e 
planos. Quer seja um auditor interno que seja externo.

Batería de 
condensadores

computer
smart III
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Zonas

Usos

EnPi

Variáveis

Outros 
fornecimentos e 
energias

GESTÃO DE ENERGIA - Gestão Integral Industrial

kWh/m2

kWh/pessoa
kWh/m2

kWh/pessoa

TªHr

Escritórios

EDS-3G EDS-3G

CVM-B100

CIRWATT B

LM50-TCP+

udS1

udS2
TªHr

m3

gás
m3

H2O
kWh
térm.

Bateria de 
condensadores

computer
smart III

Armazém

Sistema de gestão total 
Gestão de uma indústria: no seguinte esquema realiza-se a medição, como nos casos 
anteriores, de consumos por zonas, utilizações, variáveis energética e EnPis mas para 
além desta aplicação, através do PowerStudio SCADA criam-se diferentes pontos e níveis 
de acesso segundo o tipo de pessoal/utilizador (pessoal de manutenção ou pessoal 
de qualidade, pessoal de produção, de contabilidade, etc.) para as diferentes áreas 
específicas e permite realizar relatórios segundo as necessidades, como por exemplo 
realizar manutenções preventivas, relatórios de meio-ambiente, custos de produção ou 
calcular as facturas de custos energéticos antes de serem imputados.

EDMkCVM 1D
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kWh/m2

kWh/pessoa 
kWh/m2

kWh/pessoa
kWh/m2

kWh/pessoa

CVM-C10CVM-MINI

CVM-C10

LM50-TCP+LM50-TCP+LM50-TCP+

udS1udS1udS1

udS2udS2udS2

TªHr

m3

gás
m3

gás
m3

gás
m3

H2O
m3

H2O
m3

H2O
kWh
térm.

kWh
térm.

kWh
térm.

Produção 3Produção 1

Produção 2

http://powerstudio.circutor.com
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Iluminação Pública

O constante aumento do preço da energia eléctrica faz com que um dos principais objectivos, para 
todos os grandes consumidores de energia seja a melhoria da eficiência energética. 

Do ponto de vista do consumo de energia o objectivo de aplicar medidas de eficiência 
energética, não afecta apenas as instalações industriais mas também incide sobre o consumo 
produzido por e para a sociedade civil, como na iluminação pública, que na maioria dos casos é 
gerido pelas Câmaras Municipais. Tudo o que se avançou nos últimos anos neste capítulo, é um 
dos grandes consumos nos quais existe uma poupança potencial que não se deve ignorar. 

Para este mercado, a CIRCUTOR desenvolveu o sistema CIRLAMP que permite a gestão 
inteligente da iluminação pública, aumentando a eficiência através da diminuição do consumo 
de energia e criando ferramentas que ajudem o utilizador a realizar o diagnóstico de problemas 
e manutenção da iluminação. 

A possibilidade de controlar de forma remota o funcionamento de cada ponto de iluminação 
através da própria rede de distribuição eléctrica, supõe inúmeras vantagens perante as 
alternativas que propõem um único controlo de base. 

O sistema CIRLAMP proporciona flexibilidade no controlo ponto a ponto e a facilidade da 
gestão de manutenção, incidindo positivamente na satisfação dos utilizadores. 

O sistema é composto por:

Objectivos

- Redução do consumo de energia eléctrica

- Redução dos custos de manutenção

- Redução da contaminação e emissões de CO
2

Como funciona o sistema CIRLAMP?
O sistema utiliza a tecnologia de comunicações PLC (Power Line Communications), através 
da modulação especialmente criada para a comunicação através da rede eléctrica. Os sinais 
eléctricos utilizados para a comunicação são de baixa frequência e energia, evitando qualquer 
interferência no funcionamento de outros equipamentos. 

O CIRLAMP Manager é o equipamento responsável por comunicar via PLC com os NÓS CIRLAMP 
instalados em cada uma das luminárias instaladas na via pública.
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Iluminação Pública

O CIRLAMP é um sistema muito fácil de instalar que cumpre com as exigências de qualquer 
sistema de iluminação pública e amplia em muito a sua eficiência, proporcionando um grande 
número de facilidades que convertem a gestão energética numa tarefa mais simples.

Gestão independente ponto a ponto 
Possibilidade de ligação e regulação 
independente de cada ponto de luz através dos 
cabos de baixa tensão utilizando a tecnologia 
PLC. 

Regulação da iluminação de 
forma independente 
Possibilidade de configurar 4 intervalos de 
tempo diferentes (min) e a potência de saída 
para cada período (%) também é possível 
modificar em qualquer momento e de forma 
permanente a configuração dos intervalos e 
das percentagens. 

Manutenção preventiva 
Graças ao CirLamp Manager podemos detectar 
as anomalias sofridas na luminária como 
por exemplo lâmpadas fundidas, candeeiro 
a piscar, condensador aberto ou tempo de 
vida de cada candeeiro, o que se assegurar a 
manutenção correcta das mesmas. Enquanto 
o CIRLAMP Manager detecta uma incidência, 
o sistema enviar uma mensagem de correio 
electrónico com os detalhes do problema. 

Plug&Play
Ao ligar o equipamento à rede, este é detectado 
pelo CIRLAMP Manager que se encarregar, 
automaticamente, da sua configuração e 
colocação em funcionamento. 

Parâmetros eléctricos
Com o CirLamp Manager, podemos saber 
os parâmetros eléctricos (tensão, corrente, 
potência activa, potência reactiva, etc.) de 
qualquer luminária.

Servidor WEB 
O CirLamp Manager dispõe de um servidor 
WEB integrado através do qual é possível 
configurar os diferentes parâmetros do 
sistema a partir de qualquer ponto de ligação 
à internet (servidor web protegido através de 
autenticação de utilizadores). 

Módulo 8i80 com relógio astronómico 
Possibilidade de ligar o módulo 8I80 (8 
entradas e 8 saídas de relé) com relógio 
astronómico integrado. O módulo 8I80 e 
o CIRLAMP Manager interagem entre si e 
detectam o nascer e o terminar do dia para, 
desta forma, abrir ou fechar as saídas do relé de 
acordo com o momento do dia. 

XML (SOAP) 
Integração fácil do dispositivo em qualquer 
aplicação de gestão de energia graças ao 
sistema de comunicações XML (SOAP) com o 
qual trabalha o CIRLAMP Manager). 
Compatível com o sistema de gestão 
energética da CIRCUTOR, PowerStudio SCADA. 

Comunicação bidireccional
Permite a leitura e a actuação sobre os Nós 
CIRLAMP de forma remota. Podem ler-se os 
parâmetros de potência da luminária e, ao 
mesmo tempo alterar a programação horária 
de regulação. 
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Autoconsumo

Autoconsumo SEM 
acumulação

Autoconsumo instantâneo com injecção zero
Ideal para edifícios com consumo eléctrico em horas diurnas. Os nossos equipamentos, da 
família CDP (Controlo Dinâmico da Potência), ajustam a potência de produção dos inversores 
fotovoltaicos para a que está a ser consumida em cada momento. Desta forma, asseguramos a 
injecção zero à rede. 

Além disso, os CDP permitem a monitorização dos fluxos de energia do sistema, tanto 
presencialmente como remotamente através de ligação à Internet. 

Incluem, do mesmo modo, capacidade de armazenamento de dados e accionamento de um relé 
auxiliar como protecção redundante anti-corrente inversa, no cumprimento dos requisitos de 
algumas empresas de distribuição de electricidade.

RS-485

CDP-0

CVM MINI

MC3

MC3

Relé de
corriente
inversa

Inversor

Características
 — Injecção zero à rede sem dissipação de energia nem comutações 

electromecânicas de módulos fotovoltaicos
 — Controlo dinâmico da potência dos inversores solares através do 

deslocamento do ponto de trabalho dos módulos
 — Monitorização dos fluxos energéticos do sistemas
 — Registro de datos de funcionamiento de la instalación 
 — Registo de dados de funcionamento da instalação
 — Capacidade de controlo de diversos inversores
 — Controlo de relé de desactivação de rede redundante
 — Controlo de até três circuitos na versão CDP-G (com gestão do consumo)

Visualização via 
Internet

Controlo Dinâmico da Potência
O CDP constitui o equipamento ideal para a gestão de instalações fotovoltaicas 
em regime de autoconsumo instantâneo sem injecção à rede. Cumpre as 
regulamentações RD 1699/2011 e IT-BT-40 do REBT. Instalações Interligadas.
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Mobilidade eléctrica

A mobilidade eléctrica é já uma realidade, e embora a sua implementação esteja a ocorrer 
lentamente, constitui situação ideal para poder adequar progressivamente as infra-estruturas 
necessárias. Do ponto de vista de um município, é necessário prever a instalação de pontos de 
recarga nas ruas (pontos isolados), em estacionamentos públicos e também para a recarga das 
próprias frotas municipais (cargas multiponto). 

Cargas isoladas
A recarga em ruas é realizada em pontos isolados, nos quais deve ser prevista uma potência de 
fornecimento adequada. As comunicações com o centro de controlo podem ser realizadas através 
de modem GPRS/3G, Ethernet, etc. 

Os equipamentos da CIRCUTOR integram sistemas de segurança eléctrica, protecção anti-
vandalismo e encontram-se adaptados para suportar condições climáticas adversas, para permitir 
a sua instalação em zonas públicas.

Cargas multiponto
A instalação de vários pontos de recarga num mesmo local deve dispor, além dos equipamentos 
próprios, de um sistema inteligente que evite a carga de todos os pontos ao mesmo tempo. 
Dependendo também do facto de as cargas serem monofásicas, dever-se-á instalar um filtro 
activo para o equilíbrio das fases, a eliminação de harmónicas e a compensação da energia 
reactiva. A CIRCUTOR dispõe da tecnologia e de experiência neste tipo de instalações que 
comprovam o seu know-how.

Tipos de recarga
CIRCUTOR está a realizar um trabalho de I+D+i, desenvolvendo um sistema 
inteligente para a recarga de veículos eléctricos, capaz de carregar as baterias 
quando a energia estiver disponível e que seja mais económica (controlo 
Load Sheeding), capaz de identificar a disponibilidade de crédito de carga 
em qualquer ponto (controlo RFID), capaz de discriminar diversos pontos 
de recarga num mesmo estacionamento (comunicações RS-485 / Ethernet 
/ 3G), capaz de recargar em modo lento, semi-rápido ou rápido (Fast Charge 
Control). 

Cargas isoladas Cargas multiponto
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Software de centralização e supervisão energética
O PowerStudio é um software potente, simples e de ambiente amigável, que permite uma 
supervisão energética completa de analisadores de redes, contadores, fugas à terra e um controlo 
completo de um amplo intervalo de magnitudes. 

PowerStudio, em combinação com os equipamentos e sistemas da CIRCUTOR, adapta-se às 
necessidades da instalação, oferecendo as seguintes medições de gestão eficiente:

Gestão energética 
 — Criação de históricos
 — Determinação de linhas base
 — Controlo de custos energéticos 
 — Equilíbrio energético
 — Rácios de consumo de energia
 — Relatórios de consumos 

Software de gestão

Versões
PowerStudio está disponível em três versões, 
com diferentes prestações, para adaptar-se 
às necessidades do sistema de gestão em 
concreto.

Software adicional

Ferramenta imprescindível para a 
certificação UNE 16001 / ISO 50001

Conector de dados para sistemas externos 

com cliente OPC-DA

Módulos de exportação de 

históricos para SQL server

Variables en tiempo real Gráficos Gráficos Tablas

Melhoria da produtividade 
Manutenção 

 — Tabelas de alarmes
 — Controlo da qualidade de fornecimento
 — Análise e gestão de variáveis técnicas 
 — Relatórios técnicos

Custos de produção
 — Imputação correcta dos custos de energia
 — Rácio energia / unidade de produção
 — Relatórios de custos / rácios de produção
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Outros produtos

TC, TCH e TP
Permitem a sua colocação em instalações 
com espaço limitado. Dispõem de uma ampla 
gama de diâmetros e amperagem. São de fácil 
instalação, ideais para saídas de interruptores e 
realizam a medição com alta precisão. Podem 
se instalar tanto em painel como em calha DIN 
através de um acessório. 

|  Transformadores

MC3
O novo sistema é composto por três 
transformadores eficientes num mesmo 
invólucro. Esta disposição inovadora dispõe de 
vantagens importantes durante a instalação. 
De acordo com a norma CEI 60044-1, dispõem 
de saída 250 mA para uma medição mais 
eficiente.

LM
A CIRCUTOR dispõe de vários centralizadores 
de sinais digitais e/ou sinais analógicos que 
permitem a integração no sistema de gestão 
qualquer parâmetro não eléctrico, como, por 
exemplo: impulsos de contadores de água, gás, 
temperatura, humidade, unidades de produção, 
etc.

CIRWATT
Ampla gama de contadores de energia para 
tarifação, com porta dupla, para poder realizar 
a integração no sistema de gestão. Contadores 
monofásicos ou trifásicos, com ligação 
directa ou indirecta e com possibilidade de 
comunicações via RS-485, Ethernet, GPRS ou 
PLC.

RGU-10/WRU-10
Os relés diferenciais com religação automática 
permitem, em caso de queda do diferencial, 
voltar a ligar e, assim, dar continuidade ao 
serviço sem necessidade de o utilizador se 
deslocar para rearmar o sistema eléctrico. 
Permitem também a manutenção preventiva 
das linhas através de comunicações RS-485.

CVM
Criados para montagem em calha DIN ou 
painel, para a medição de redes eléctricas 
monofásicas ou trifásicas equilibradas e 
desequilibradas; medem até 230 parâmetros 
eléctricos e a transmissão de tais dados através 
de diversos protocolos de comunicações.

CEM
Gama de contadores monofásicos/trifásicos 
com medida directa/indirecta. Criados para 
calha DIN de tamanho reduzido e com potente 
versatilidade em comunicações através de 
módulo independente. 2 tarifas, 1 saída de 
impulsos, normativa MID IEC 62053-21.

OPTIM
Ampla gama de baterias de condensadores 
para adaptar-se a qualquer tipo de instalação: 
dispõe de equipamentos para compensar desde 
5 kvar até 800 kvar, com manobra por contator 
ou com sistema estático (para variações rápidas) 
como ascensores e com filtros de rejeição para as 
instalações que apresentam harmónicas na sua 
rede.

EDS
Gestor energético dotado do PowerStudio 
Embutido com servidor Web integrado que 
facilita ao utilizador a consulta das variáveis 
eléctricas. Dispõe de 8 entradas digitais livres 
de tensão e 6 saídas por relé programáveis. 
Comunicações RS-485, Ethernet e/ou 3G.

|  Transformadores

|  Centralizadores

|  Contadores de facturação

Relés de protecção

|  Analisadores de redes

|  Contadores

|  Baterias de condensadores

|  Gestor energético

MC1
Transformadores para instalar em locais onde 
o intervalo de corrente nominal não seja 
conhecido com exactidão. Dispõem de 3 gama 
de relação no mesmo equipamento. De acordo 
com a norma CEI 60044-1, dispõem de saída 
250 mA para uma medição mais eficiente.

|  Transformadores

TCP1RS+ 
Tapete orientado para a conversão do meio 
físico Ethernet para RS-485.

TCP2RS+ 
Tapete orientado para a conversão do meio 
físico Ethernet para RS-485 ou RS-232.

|  Conversor

|  Conversor

RS2RS 
É um tapete orientado para a conversão de 
um canal de RS-232 para RS-485. Pode realizar 
também a função de amplifico repetidor de 
sinais de bus RS-485.

|  Conversor
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A CIRCUTOR, SA reserva-se o direito de modificar qualquer informação contida neste catálogo.Código: C2S111-02

CIRCUTOR, SA - Vial Sant Jordi, s/n 
08232 Viladecavalls (Barcelona) Espanha
Tél.: (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14
central@circutor.es
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