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Desenvolvimento de 
mercados Artigo técnico 

Que equipamento tenho de 
instalar para a cumprir? 

Directiva Europeia 2012/27/UE, oportunidade 
para o sector.

Situação inicial 
A Comissão anunciou a aplicação 
imediata de um pacote de infracções 
mensais e acções legais corresponden-
tes contra os países que não respeitem a 
legislação da UE.

O principal objectivo dos estados 
membros é o chamado 20+20+20, o 
qual define três objectivos claros: 

20%
Diminuição em 

do consumo 
energético

20%
Diminuição em 

das emissões
20%

Aumento em 

das energias 
renováveis

OBJECTIVO ANO 2020

As grandes empresas com mais de 250 
funcionários ou facturação superior a  
50 M € ou com saldo geral superior a 
43m€, e as grandes sociedades estão 
obrigadas a cumprir com o Real 
Decreto, no caso de Espanha, e 

dispõem de duas alternativas para a 
realização dos objectivos delineados:

  Realização de uma auditoria 
energética segundo o estabelecido no 
artigo 3, ponto 3.

  Instalação de um Sistema de Gestão 
Energética (SGE), seguindo normas 
internacionais como a ISO 50001, 
sempre que inclua uma auditoria 
energética.



CVM-B100

CVM-B150
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Criados para a eficiência

Criados para 
cumprir com a 
Directiva e o RD 
espanhol

Estes analisadores 
estão preparados para 
cumprir com os 
requisitos da Directiva 
Europeia 2012/57/UE 

20%
Diminuição em

do consumo 
energético

20%
Aumento em 

das energias 
renováveis

20%
Diminuição em

das emissões

Medida do consumo 
energético

Medida de outros 
consumos através da 

contagem de pulsações 
(água, gás, calor...)

Medida do custo da 
energia eléctrica em 

Euros (ou outra moeda)

Medida de emissões 
de gases CO2, em 
diferentes períodos 
horários (tarifas) ou 

total, tanto em 
consumo como em 

geração 

Medida de energia em 
consumo ou geração

A Solução 

A Directiva estabelece a possibilidade 
de instalar um Sistema de Gestão 
Energética (SGE) para o registo, 
verificação e representação de dados 
reais de consumo energético e 
emissões. 

Normalmente, para a implementação de 
um SGE é necessário um elevado 
investimento em equipamentos de 
medição de energia, para além de 
cablagem de comunicações, juntamente 
com a instalação de um software de 
controlo no servidor da empresa, sendo 
este o principal responsável pela 
monitorização e pela gestão da 
informação reportadas por cada um dos 
equipamentos que fazem parte do 
sistema.

A CIRCUTOR oferece uma solução 
revolucionária através da utilização dos 
novos analisadores de redes CVM-B100 
e CVM-B150 com função SGE 
integrada. Ou seja, estes analisadores 
incorporam internamente um sistema 
de gestão da energia sem 
necessidade de instalar qualquer 
componente extra. 

Estes equipamentos dispõem de uma 
porta Ethernet para aceder 
directamente, a partir de qualquer PC, 

para registar mais de um ano de dados 
de energia, emissões de CO2  e horas 
de funcionamento. Para além disso, o 
sistema SGE incorpora um potente 
software integrado para monitorizar 
qualquer variável em tempo real, 
registá-la e mostrá-la em formato 
gráfico como tabela para ser exportado 
em diferentes formatos. O seu sistema 
interno de alarmes assegura a detecção 
de qualquer incidência podendo ser 
enviada por email para a sua rápida 
solução. 

ANALISADOR SOFTWARE DE GESTÃO
ENERGÉTICA INTEGRADO+
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Analisadores de redes 
CVM-B100/B150

Os analisadores CVM-B100/150 com o 
módulo datalogger, são equipamentos 
para instalação em painel, com 
dimensões de 96x96 milímetros e 
144x144 milímetros respectivamente, 
com software integrado para a gestão 
energética (SGE) de acordo com as 
novas normativas ou requisitos do 
mercado.

Estes equipamentos dispõem de uma 
grande precisão na medida, podendo 
realizar a análise de inúmeros 
parâmetros eléctricos, bem como a 
descomposição harmónica em tensão e 
correntes, até à ordem 50. 

Os novos analisadores dispõem de um 
novo ambiente de visualização gráfica 
graças ao ecrã VGA, através da qual o 
utilizador poderá desfrutar de um novo 
conceito de analisadores de redes 
baseados no novo interface SCV (Slide, 
choose & view), com um design 
exclusivo da CIRCUTOR.

Algumas das características mais 
destacadas são: 
• Software SGE integrado (através do 

módulo datalogger). 
• Acesso através do navegador web 

(Web server integrado). 

• Armazenamento de dados durante 
mais de um ano. 

• Medição de energia consumida e 
gerada (alta precisão na Classe 
0,5S). 

• Medição de emissões de CO2 (total e 
por tarifa). 

• Medição de custos e EUROS ou outra 
moeda (total e por tarifa). 

• Registo de horas de funcionamento 
para trabalhos de manutenção. 

• Medição de mais de 500 parâmetros 
eléctricos. 

• Protecção frontal IP 65 (com junta de 
estanqueidade). 

• Ponto de comunicações Ethernet e 
RS-485 (Modbus RTU/BACnet). 

• Ecrã VGA com grande resolução e 
cor com ecrãs personalizáveis. 

• Modular (possibilidade de conectar 
até 3 módulos de 
expansão+datalogger). 

• Botões de deslocação tácteis. 
• 3 tarifas (seleccionáveis por entrada 

digital ou por comunicações RS-485). 
• 2 saídas de relé para alarmes. 
•  2 saídas em transistor para alarmes 

ou geração de impulsos. 
• 2 entradas para selecção de tarifas ou 

gestão de estados lógicos. 

Software de gestão integrado (SGE). 

Compatível com diversos navegadores web 
(Firefox, Chrome, Safari...) 

LAN
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Onde se instalam os 
analisadores? 

Aplicação 

Módulos de comunicações 

Adapta o equipamento e vários protocolos: 
 �Modbus TCP (bridge)
 �LonWorks
 �Profibus
 �M-Bus

Módulo datalogger 

Controla a sua instalação e processos: 
 �8 saídas de transistor + 8 entradas digitais 
 �8 saídas de relé + 8 entradas digitais 
 �8 saídas + 4 entradas analógicas (0/4 ... 20 mA) 

Módulos de entradas / saídas 

Mais características: 
Contagem de energia 
• Contagem de energia eléctrica 

(consumida ou gerada) 
• Contagem de pulsos (Água, Gás, 

Calor...) 
•  Contagem de emissões de CO2

•  Contagem de horas de 
funcionamento (manutenção 
preventiva)

• Contagem de EUROS 

Gestão de Alarmes 
•  Dispõe de 4 saídas para a gestão 

de alarmes + envio de emails. 

Localização 
• Descrever que o equipamento 

regista até 500 variáveis durante 
mais de um ano. 

Realização e envio de relatórios de 
consumos através do PowerStudio 
Scada: 
• Através do PowerStudio Scada 

podem criar-se relatórios de gastos 
energéticos e enviá-los 
automaticamente para diferentes 
departamentos para realizar 
acções de previsão de gastos.»

Até 4 módulos 
de expansão 
acopláveis 

Analisadores de 
Nível 1

Analisadores de 
Nível 2

Analisadores de 
Nível 3

Dota o equipamento de memória: 
 �Com registos de até um ano (mais 

de 500 variáveis) 
 �Webserver integrado (via IP) 

com acesso através de navegador 
(Internet Explorer, Firefox, Chrome, 
etc.) ao PowerStudio embutido ou 
através de petições via XML para a 
sua leitura ou configuração

 �Capaz de reportar todos os dados 
monitorizados e registados num 
PowerStudio superior. 


