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Eficiência unida ao controlo energético

Plataforma 
PowerStudio SCADA

O PowerStudio é um software 
potente, fácil e de ambiente 
amigável

A CIRCUTOR é especialista no desenvolvimento de 
ambientes de software para a gestão e controlo da 
Eficiência Energética Eléctrica.

As soluções desenvolvidas para tal efeito, 
transportam as informações de equipamentos de 
medição remotos ou portáteis. Estas informações 
de parâmetros eléctricos ou de consumo é 
centralizada e o software de gestão permite, de 
forma totalmente fiável, consultar e explorar os 
dados obtidos.

O PowertStudio e o PowerVision são duas 
soluções de software da CIRCUTOR, que 
englobam todas as opções necessárias para a 
análise dos dados obtidos e para tomar decisões 
oportunas para a obtenção da eficiência energética 
nas nossas instalações.

A informação é poder

O PowerStudio é um software potente, simples e 
com um ambiente amigo do utilizador, com o qual se 
podem realizar:

 � Estudos energéticos de alto nível
 � Rácios de produção (conhecer consumos energé-
ticos por unidade produzida).

 � Gestão da qualidade de rede.
 � Exploração da informação adquirida de forma 
gráfica ou através de tabelas.

Permite uma supervisão energética completa de 
analisadores de redes, contadores, protectores 
diferenciais e um controlo completo de diferentes 
magnitudes em qualquer campo de aplicação.

O PowerStudio, em combinação com os equipamen-
tos e sistemas da CIRCUTOR, adapta-se às suas 
necessidades, colocando à sua disposição as 
ferramentas que a suas instalações ou necessidades 

de supervisão e controlo necessitarem.

A chave de tudo,
PowerStudio
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Eficiência unida ao controlo energético

Vivemos na era da informação e no 

âmbito da eficiência energética; ter 

informação é imprescindível para 

conhecer, ter consciência e realizar 

acções que reduzam o custo energético.

Potente e versátil
Características

Plataforma de comunicações
Serviço integrado em Windows®. Comunica 

ininterruptamente com os equipamentos 

configurados.

Edição remota
Permite editar as aplicações via online, facilitando 

a edição das aplicações aos integradores. Esta 

acção permite editar as aplicações, localizadas a 

quilómetros de distância, apenas com uma ligação 

à Internet.

Consulta remota em tempo real
Permite interactuar com o motor de comunicações, 

tanto para a visualização da aplicação, como para 

gerir parâmetros, controlo de cargas via remota, etc.

Fácil
Software com grande facilidade de uso. Não são 
necessários conhecimentos de programação para poder 
desenvolver as aplicações.

Prestações
 � Serviço de Windows® (não é necessário dispor 
de uma sessão de utilizador aberta para que o 
PowerStudio comunique com os equipamentos)

 � Visualização online dos parâmetros dos 
dispositivos (tais como parâmetros eléctricos, 
sinais de processamento, temperaturas, etc.)

 � Parametrização remota dos dispositivos
 � Visualização de gráficos em tempo real
 � Registo de históricos
 � Representação em gráfico e tabela de 
dados históricos armazenados

 � Exportação de dados XML (OPC e 
SQL com módulo adicional).
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Organização

Controlar os consumos energéticos e saber se são 
racionais é um requisito necessário para evitar perdas 
económicas que, geridas correctamente, podem ser 
evitadas.

Conhecer quais são os consumos entre diferentes 
instalações e se estes estão optimizados é uma 
obrigação de todas as empresas que queiram vir a 
ser competitivas no mercado actual.
A CIRCUTOR é especialista no desenvolvimento de 
ambientes de software para a gestão e controlo da 
Eficiência Energética Eléctrica.

O saber não ocupa lugar
As soluções desenvolvidas para tal efeito transcendem 
as medidas de equipamentos remotos ou portáteis para 
um servidor central. O software de gestão permite de 
forma totalmente fiável consultar e explorar os dados 
obtidos e centralizados no servidor.

O PowerStudio e o PowerVision são duas soluções de 
software da CIRCUTOR, que englobam todas as opções 
necessárias para a análise dos dados obtidos e para 
tomar decisões oportunas para a obtenção da eficiência 
energética nas nossas instalações.

 � O PowerStudio 
é um sistema de 
gestão “online” 
permanente e 
completo para 
a obtenção 
de dados dos 
consumos que 
estão a ser 
realizados.
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Experiência

O PowerStudio é um sistema de gestão “online” 
permanente e completo para a obtenção de dados dos 
consumos que estão a ser realizados. 
Dispõe de configuração de ecrãs SCADA personalizados 
para a visualização de dados em tempo real e 
configuração de relatórios personalizados. 
O PowerStudio combinado com os equipamentos de 
medida da CIRCUTOR, oferece informações precisas 
dos nossos hábitos de consumo de energia e permite-
nos optimizá-los de acordo com as necessidades reais. 

O PowerVision permite visualizar os dados obtidos com 
equipamentos portáteis. 
Este software entrega-nos a análise inicial da instalação 
e as informações em primeira mão sobre o 
comportamento da mesma, desta forma, podemos 
determinar os pontos de medida chave que serão 
necessários para implementar um sistema de gestão 
permanente. 

O objectivo de ambos os sistemas é a obtenção da 
eficiência energética.

Os resultados sim, 
importam

A possibilidade de melhorar os 
equipamentos de medição, dotando-os 
de comunicações, tornou possível 
englobar a obtenção destes dados para 
uma finalidade muito positiva: Controlar, 
prevenir, actuar e gerir a gestão 
energética de uma melhor forma.
A CIRCUTOR desenvolveu então o 
primeiro software do mercado para tal 
efeito.

O software desenvolvido pela 
CIRCUTOR, 
foi evoluindo, aproveitando a potência 
das plataformas informáticas que foram 
aparecendo no mercado até à 

actualidade.

Plataforma 
PowerStudio SCADA

Controlar, prevenir, 
actuar e gerir de uma 
melhor forma a gestão 
energética
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Servidor WEB 
integrado

Compatível com TABLETS e 
SMARTPHONES

O PowerStudio 4.0 integra suporte 
JAVA e suporte HTML5, este 
último pode ser consultado a 
partir de qualquer navegador 
actual em sistemas portáteis 
como Tablets e Smartphones.

Servidor WEB 
integrado
Através do servidor WEB integrado no 
PowerStudio SCADA, qualquer utilizador pode 
aceder às informações, tanto em tempo real 
como histórico, utilizando um navegador WEB 
convencional a partir de um PC conectado à 
mesma rede empresarial (LAN) ou a partir da 
internet, sempre que a rede informática esteja 
correctamente configurada. 

O servidor WEB permite conexões simultâneas 
de utilizadores de forma ilimitada, o acesso às 
informações pode ser limitado de acordo com a 
hierarquia de utilizadores configurada, com os 
nomes de utilizador, palavras-passe e perfis, 
nos quais se permite ou não o acesso a ecrãs 
SCADA, relatórios, cálculos e até configuração 
de equipamentos.

Servidor XML integrado 
Com este formato, podemos solicitar qualquer 
parâmetro integrado na plataforma 
PowerStudio SCADA, tanto valores em tempo 
real como dados históricos armazenados.

Exportar para formato CSV
É possível exportar tabelas de dados e 
relatórios configurados de forma manual a 
partir do cliente do PowerStudion.

Visualização de variáveis em tempo 
real, criação de base de dados, 
representação gráfica e em tabela 
de dados registados, servidor xml e 
exportação de dados para ficheiros 
(extensões .txt e .csv)

Driver Modbus 
Genérico, Cliente OPC

+

Ecrãs SCADA, 
Relatórios, Sucessos

+
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Software compatível com todos os equipamentos da 

CIRCUTOR.

Equipamentos de Medição:
Conversores
Centralizadores
Contadores
Analisadores de redes
Voltímetros, amperímetros, indicadores de processos

Equipamentos de protecção e controlo
Relés diferenciais
Centrais de diferenciais

Equipamentos de Qualidade e Metrologia
Contadores multifunções
Analisadores da qualidade de fornecimento

Equipamentos de Compensação da Energia 
Reactiva
Reguladores inteligentes para a 
compensação de energia reactiva

Equipamentos de Recarga Inteligente 
de  Veículos Eléctricos
Sistemas de recarga inteligente de veículos eléctricos

Equipamentos para a geração e 
controlo de energias renováveis
Kits de autoconsumo fotovoltaico
Inversor com gestão de acumulação

Compatível
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PowerStudio
Este software permite ao utilizador ter monitorizada 
a instalação, conhecendo em tempo real e em 
primeira mão o estado das suas linhas de potência e 
até o consumo geral da sua instalação tanto em 
baixa como em média tensão. Tal supervisão é 
importante porque se têm informações exactas 
sobre o estado da instalação eléctrica, fundamental 
para a tomada de decisões acertadas. Dependendo 
das características dos equipamentos instalados, 
poder-se-ão monitorizar uma grande quantidade de 
parâmetros eléctricos e de processo.

O PowerStudio permite:

 � Configurar equipamentos de medição e controlo 
CIRCUTOR ligados à rede de comunicação. 

 � Visualização em tempo real dos parâmetros 
procedentes dos equipamentos de 
medição instalados em campo.

 � Criar bases de dados.
 � Registar e consultar estes dados em 
modo de histórico num computador 
através de gráficos ou tabelas.

 � Servidor XML integrado.
 � Exportação para ficheiros de 
texto e folha de cálculo.

 � Aceder à informação através de um 
navegador de Internet convencional.

Variáveis em tempo real
 � Visualização de todas as variáveis medidas 
em tempo real de todos os equipamentos. 

Tabelas
 � Visualização dos dados através de 
tabelas, com possibilidade de exportação 
para ficheiros .txt ou .csv. 

Gráficos
 � Representação gráfica dos históricos 
registados pelo software. Permite configurar 
cores e disposição de forma individual.

 � Visualização de múltiplos parâmetros 
de forma simultânea.
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PowerStudio SCADA
Devido à diversidade e à quantidade de 
equipamentos que podem existir numa instalação e 
que podem também estar relacionados entre si, é 
importante dispor, num único ecrã, de diferentes 
parâmetros de diferentes equipamentos e dispor dos 
mesmos ao mesmo tempo.
O PowerStudio SCADA foi concebido para tal, de 
modo que qualquer utilizador possa criar os seus 
próprios ecrãs e relatórios personalizados, de acordo 
com as suas necessidades.
O PowerStudio SCADA é a ferramenta que lhe 
permitirá obter relatórios com os dados obtidos pelos 
equipamentos, de modo a adoptar medidas 
preventivas ou correctivas na instalação.

Relatórios

 � O PowerStudio SCADA permite a 
geração de relatórios para todo o tipo 
de facturas, imputação de custos 
parciais, rácios de produção, etc.

Ecrãs SCADA

 � Com os ecrãs SCADA pode configurar todo 
o tipo de janelas interactivas, criar ecrãs 
personalizados e combinar diferentes 
parâmetros de diferentes equipamentos 
CIRCUTOR de forma fácil, permitindo 
assim ter o máximo de informações 
num ambiente intuitivo e amigável. 

Sucessos

 � Através do módulo de sucessos pode controlar 
e automatizar alarmes, eventos e sucessos, 
controlando de forma automática as condições 
mais críticas e importantes da instalação. 

O PowerStudio SCADA, para além de todas as 
opções do PowerStudio, permite:

 � Criar ecrãs SCADA combinando diferentes 
parâmetros de diferentes equipamentos 
CIRCUTOR conectados à rede de comunicação.

 � Gerar relatórios ou simular facturas eléctricas 
para a imputação de custos energéticos.

 � Gerar e controlar eventos ou sucessos 
programados pelo utilizador em 
modo de alarmes ou acções para 
automatização de processos.
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PowerStudio
SCADA Deluxe

Para além de todas as prestações oferecidas pelo 
Power Studio Scada, a versão DELUXE tenta dar 
cobertura a dispositivos com conexões padrão. A 
versão Power Studio Scada Deluxe, para além de 
incorporar todos os controladores da CIRCUTOR], 
incorpora conexões de tipo genérico com o objectivo 
de poder comunicar com outros dispositivos quer seja 
através do protocolo Modbus RTU ou Modbus TCP, 
através de uma conexão genérica UDP, TCP ou em 
consequência de Modbus TCP.

 • Interagir com qualquer equipamento de 
campo que disponha de comunicações com 
protocolos Modbus/RTU e Modbus/TCP

 • Interagir com qualquer aplicação SCADA 
comercial através da opção de servidor OPC

 • Realizar ligações UDP, TCP.

 • Integração em cascata de outros 
PowerStudio, PowerStudio SCADA ou 
PowerStudio SCADA Deluxe.

MODBUS Genérico
 • Driver (controlador) que permite integrar 
equipamentos com comunicações MODBUS 
no PowerStudio SCADA Deluxe. 

Cliente OPC
 • O PowerStudio SCADA Deluxe inclui o cliente OPC, 
permitindo integrar a informação obtida por outros 
SCADA no mercado, utilizando a tecnologia OPC. 

Integração PowerStudio

Escritórios Centrais

Sucursais
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Aplicações SCADA
O PowerStudio SCADA Deluxe permite realizar 
aplicações com qualquer dispositivo que esteja 
equipado com comunicação OPC/DA ou Modbus. 
O PowerStudio SCADA Deluxe permite:

 • Integrar na aplicação equipamentos através 
de um assistente passo a passo para 
configurar qualquer driver (controlador) de 

qualquer equipamento Modbus comercial.
 • Integrar equipamentos não CIRCUTOR 
idênticos na plataforma PowerStudio através 
de um driver exportável ou clonável.

 • Integração fácil de dados de outros sistemas de 
aquisição em tempo real, através de OPC/DA.

 • Sincronização de dados de outros sistemas nas bases 
de dados da plataforma PowerStudio SCADA Deluxe.

 • Desta forma, centraliza-se a gestão de uma ou várias 
instalações, num mesmo software e sector central.

Cliente OPC

Servidor OPC

Sistema 
SCADA 
CIRCUTOR

Sistema 
SCADA

Sistema 
SCADA

Switch

CIRCUTOR
TCP2RS+

ETHERNET

ETHERNET

ETHERNET

CIRCUTOR
TCP2RS+

Climatização

Sistema de 
controlo de acesso 
e videovigilância

Relé de 
protecção 
CIRCUTOR 
RGU-10

Relé de 
média tensão

PLC

Contador 
de energia 
CIRCUTOR 
EDMk

Analisador 
de redes 
CIRCUTOR 
CVM B100

Analisador 
de redes 
CIRCUTOR 
CVM MINI

Relé de 
protecção 
CIRCUTOR 
CVM RGU-10

Contador 
de energia 
CIRCUTOR 
EDMK

Até 32 equipamentos Até 32 equipamentos
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Arquitecturas
 • Energia consumida por unidade produzida
 • Energia usada para climatização por metro quadrado
 • O rendimento de climatização por 
temperatura interior e exterior

EthernetETHERNET
RS-485

Baterias de 
condensadores 
OPTIM 

Até 32 equipamentos

Até 32 equipamentos

Até 32 equipamentos

Analisador 
de redes  
CVM 1D

Analisador 
de redes  
CVM NET

Conversor
TCP2RS+

Analisador 
de redes
CVM B150

Relé de 
protecção
RGU-10

Centralizador 
de impulsos de 
contadores de 
energia, água, 
gás, unidades de 
produção, etc. 
LM50-TCP

Contadores 
de energia 
EMS-30
2 x EMS-30 
(até 50)
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 • Visualização dos parâmetros 
desejados por vários 
dispositivos num ecrã

 • Monitorização global do 
sistema eléctrico

 • Imposição de variáveis através 
do teclado em tempo real (relés)

 • etc.

 • Monitorização de potência 
em central fotovoltaica

 • Monitorização de inversores 
e respectivo rendimento

 • Monitorização da produção 
de painéis fotovoltaicos

 • etc.

 • Consumos de água e 
energia eléctrica

 • Supervisão e gestão de recarga 
de Veículos Eléctricos

 • Controlo de parâmetros eléctricos 
relevantes da instalação

 • etc.

 • Relatórios fotovoltaicos
 • Relatório energético por 
períodos horários

 • Imputação de custos energéticos
 • etc.

Informes e imputación de costes energéticos

Supervisión energética
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CVM NET

CVM 1D

EDS 3G

Web / XML server
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Sistemas Multiponto

Gestor energético dotado de 6 saídas 
e 8 entradas digitais livres de tensão. O 
dispositivo incorpora o software de gestão 
PowerStudio Embedded com Data Logger 
e servidor Web integrado, facilitando ao 
utilizador a consulta de qualquer variável sem 
necessidade de instalar qualquer software 
num computador da rede de área local.

 • Incorpora o software de supervisão e 
controlo energético PowerStudio

 • Visualização, cálculo e registo dos 
parâmetros eléctricos procedentes de 
equipamentos ligados em tempo real

 • Criação de tabelas ou gráficos 
(possibilidade de exportação)

 • Criação de utilizadores e perfis 
de acesso ao sistema

 • Parametrização e gestão de 
eventos automáticos

 • Sistema de registo de alarmes e 
gestão de eventos do sistema

 • Alarmes através de correio electrónico
 • Servidor XML integrado no equipamento
 • Integração OPC através de módulo opcional

EDS, EDS-3G

Até 5 
equipamentos

Gestor 
energético 
EDS

8 entradas digitais

activação / desactivação

Gestor 
energético EDS 
e EDS 3G

Clientes WebEscritórios 
centrais

6 saídas digitais
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SQL DATA Export
O SQL Data Export para PS/PSS/PSSD é uma 
ferramenta de software para a integração dos dados 
procedentes de PS/PSS/PSSD, para uma base de dados 
nova ou existente do tipo SQL. Com o SQL Data Export, 
o utilizador pode integrar, através de consultas SQL, os 
dados procedentes dos equipamentos de campo ligados 
ao sistema de supervisão.

O SQL Data Export realiza a ligação com o sistema 
PS/PSS/PSSD através de ligação IP, facilitando assim a 
instalação do software de exportação SQL no 
computador mais adequado para o projecto de consulta 
ou integração de dados.

 • Exportação de históricos registados em PS/
PSS/PSSD para bases de dados tipo SQL

 • Permite a integração directa dos 
dispositivos EDS e EDS-3G

 • Possibilidade de selecção dos dispositivos 
ou bases de dados a exportar

 • Programação da frequência de transferência

 • Múltiplas arquitecturas

Software adicional

OPC-DA
O OPC-DA para PS/PSS/PSSD é uma ferramenta de 
software criada para integrar de uma forma rápida e 
simples todos os parâmetros eléctricos procedentes 
do software PowerStudio, PowerStudio SCADA ou 
PowerStudio SCADA Deluxe num segundo SCADA de 
controlo que disponha de um cliente OPC-DA.

O OPC-DA para PS/PSS/PSSD incorpora a função 
Tunneling, proporcionando de forma fácil, fiável e 
segura, a comunicação entre vários computadores 
ligados em rede (LAN/VPN/IP). Com este método de 
integração, solucionam-se os problemas derivados da 
configuração DCOM do Windows®.

 • Múltiplas arquitecturas e topologias de rede

 • Facilidade de configuração e colocação em 
funcionamento do software PS/PSS/PSSD

 • Integração automática entre  
OPC-DA e PS/PSS/PSSD

 • Permite a integração directa dos 
dispositivos EDS e EDS-3G

 • Integração imediata entre o servidor e o cliente OPC

 • Robustez do sistema (serviço de Windows®)

 • Arquitecturas IP através da função Tunneling
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