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Na CIRCUTOR, dedicámos mais de 35 anos ao fabrico e distribuição 
de equipamentos e sistemas para a gestão da eficiência energética 
eléctrica. Todo o conhecimento adquirido durante este período 
encontra-se reflectido nos nossos produtos, dotados de fiabilidade, 
robustez, facilidade de uso, o mais importante: inovação.

O uso racional e consciente da energia é imprescindível para 
compatibilizar as necessidades de energias actuais e futuras. Por 
esse motivo, existe uma grande necessidade de políticas de Eficiência 
Energética fortes.

A medida da energia é fundamental para levar a cabo uma boa gestão 
e, através de equipamentos com comunicações, todos os dados são 
centralizados num ponto para a sua manipulação correcta.

Telegestão
Energética
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O Efficiency Data Server é um gestor energético 
dotado de PowerStudio Embedded com servidor Web 
integrado, que proporciona ao utilizador a consulta 
de qualquer variável eléctrica, visto que permite 
ligar equipamentos de medida ao seu bus RS-485, 
sem necessidade de instalar qualquer software num 
computador da rede de área local (LAN ou VPN).

Graças ao bus de expansão RS-485, o utilizador tem a 
possibilidade de visualizar qualquer variável procedente 
dos equipamentos ligados ao referido bus, podendo até 
visualizar a informação em tempo real, em formato de 
tabela ou até gráfico (data logger). Dispõe de 8 entradas 
digitais livres de tensão e 6 saídas por relé programáveis.

A suas principais características são:
 y Parametrização e gestão de eventos automáticos
 y Sistema de registo de alarmes e gestão de eventos do 
sistema

 y Alarmes através de correio electrónico
 y Porta RS-485 até 5 equipamentos CIRCUTOR
 y Ligação Ethernet
 y Centralização de alarmes ou de consumos por impulsos

Aplicação doméstica 
Compare o seu consumo com o da empresa 
comercializadora de energia contratada

Aplicação PME’s / Industrial
Efectue a ligação quando precisar e controle o consumo da 
sua instalação energética, sem necessidade de computador 
local

Aplicação Multiponto
Centralize os consumos das suas localizações remotas de 
forma eficiente, fácil e simples para o seu controlo

Sem necessidade de qualquer 
computador, são sistemas 
totalmente autónomos

EDS
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Aplicação doméstica

Com o EDS, é possível controlar os consumos parciais de 
cada uma das cargas de uma instalação doméstica, tais 
como de iluminação, electrodomésticos e até o consumo 
total, com a finalidade de poder comparar o total com o da 
sua factura eléctrica. 

 y Controlo do consumo no seu domicílio
 y Compare o seu consumo com o da empresa 

comercializadora de energia
 y Racionalize o consumo da sua habitação

Compare o seu consumo 
com o da empresa 
comercializadora de 
energia
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ICP: Interruptor de Controlo de Potência

IGA: Interruptor Geral Automático

PIA: Pequeno Interruptor Automático

ICP

PIA

32 A 25 A 10 A 16 A

•	
ICP                     IGA         DIFERENCIAL        PIA

40 A
30 mA

IGA DIFERENCIAL

Internet

CLIM
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N
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PERSIANAS

BAJAR

SUBIR

endereço IP
 

CLIMATIZACIÓN

OFF

ON

32 A 25 A

CVM 1D

Saídas / 
Cargas

Iluminação

Sensor de 
presença

Climatização

CVM 1D

Cozinha

Televisão, 
Máquina de 
lavar ...

CVM 1D

CVM 1D

CVM 1D

Entradas 
digitais / 
impulsos

Persianas

RS-485

Software de gestão ener-
gética incluído no próprio 
equipamento

EDS

Relógio 
interno

Contador de gás

Contador de água

endereço IP

ON

OFF

ON

OFF
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O EDS permite-lhe controlar os consumos parciais 
das diferentes cargas monofásicas ou trifásicas em 
horários produtivos e não produtivos, de modo a poder 
optimizar os gastos da energia e imputar custos de 
produção.

 y Controle os consumos da sua instalação 24/24h. / 
durante 365 dias e localize os seus consumos residuais 
em horários não produtivos

 y Compare o nível de potência contratada da sua instalação
 y Supervisione o nível de harmónicas e a carga reactiva da 

sua instalação
 y Alarmes devido a consumos excessivos ou incidências da 

sua rede eléctrica
 y Sem necessidade de computador
 y Ligue-se quando precisar; o sistema actua 

automaticamente
 y Permite-lhe conhecer o valor da factura antes de recebê-

la

Alarmes sobre consumos 
ou incidências na sua rede 
eléctrica  Aplicação
PME’s / Industrial

Aplicação PME’s / Industrial
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Protecção 
Diferencial

Compensação de 
energia reactiva

Medida de 
parâmetros 
eléctricos

Sensor de presença

Contador de água

Detecção de 
Incêndios

Sensor de porta

Climatização
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Outras cargas
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6 Saídas 
Digitais

CVM NET

CVM NET

CVM NET

EDS

CBS-4 WGS

RS-4858 entradas 
digitais / 
impulsos

Relógio 
Interno

CLIM
ATIZACIÓ

N

OFF
ONON

OFF

KW-h



8

EDS. Gestor energético

Numa distribuição de cargas (ou instalações remotas) o 
EDS permite-lhe controlar os consumos individuais de 
cada uma das instalações e centralizá-las numa única 
aplicação central do PowerStudio, com o fim de realizar 
o controlo total dos consumos e/ou a comparação entre 
instalações similares.

 y Controle o consumo das suas instalações remotas de 
forma eficiente, fácil e simples

 y Relatórios de energia por zonas ou localizações de 
consumo

 y Alarmes remotos por consumos excessivos e incidên-
cias na rede eléctrica das distintas zonas de consumo

 y Possibilidade de comparação dos consumos das distin-
tas localizações

Controle o consumo das 
suas instalações de forma 
eficiente, fácil e simples

Aplicação Multiponto Localização 1 EDS

CVM-NET
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A centralização do sistema permite 
supervisionar e controlar cada 

carga eléctrica da instalação 
individualmente e em tempo real.

VPN - Rede Privada Virtual

n.º de localizações

Clientes 
Web

Servidor PowerStudio Scada 3.0
Servidor XML integrado, Servidor Web Multiposto, 

Tecnologia de 32/64 bits, SO: Linux/Windows

Servidor de Segurança (opcional)
Troca dinâmica de dados.

Eliminação remota de instalações por 
activação de alarme (comandos XML).

Clientes 
Web

Clientes 
Web

Localização 2 EDS

CVM-NET

Localização 3 EDS

CVM-NET

EDS

CVM-NET

Internet

ELECTRICIDADE

CLIMATIZAÇÃO

kW-h

kW-h
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Comunicações

RELATÓRIO

Router do 
Servidor

Relatórios 
PowerStudio SCADA

Internet

INFORME

Servidor PowerStudio SCADA 3.0
Servidor XML integrado, Servidor Web multiponto, 

tecnologia de 32/64 bits, SO: Linux/Windows

Router da 
Localização 1

Router da 
Localização 2

Router da 
Localização n

Localização 1 Localização 2 Localização n
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RELATÓRIO

Cliente Web
Localização 1

Localização 1

Localização 2

Localização n

Cliente Web 
Localização 2

Cliente Web 
Localização n

Smartphone
Cliente localização 1

Smartphone
Cliente localização 2

Smartphone
Cliente localização n

Router do 
Servidor

Servidor PowerStudio SCADA 3.0
Servidor XML integrado, Servidor Web multiponto, 

tecnologia de 32/64 bits, SO: Linux/Windows

Relatórios 
PowerStudio SCADA

Alarmes PowerStudio 
SCADA

Internet

INFORME

REPORTS

REPORTS

REPORTS
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A CIRCUTOR, SA reserva-se o direito de modificar qualquer informação contida  neste catálogo.Código: C2M625-01

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


