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Concessionário de
automóveis Citroën
PROJECTO
Melhoria na eficiência energética
e na poupança de custos
SECTOR
Automóvel
CLIENTE
Concessionário Citröen Garaje
Eloy
Dados de interesse
Desde o primeiro mês,
consegue-se uma poupança de
consumo eléctrico de 24%

EDS
Gestor energético
com servidor de
Internet integrado

CVM-MINI
Analisador de
redes eléctricas

Resultados mais relevantes
Superfície do concessionário
6220 m2

OPTIM 1
Bateria automática
de condensadores

Consumo anual de energia
260000 kW·h
Consumo anual em Euros
55000 € por ano
Poupança
Entre 11% e 24% no primeiro
ano
Rentabilidade anual do
investimento
61%
A 3SL Aplicaciones Integrales Eléctricas é uma empresa
dedicada ao mundo da instalação eléctrica. Devido às fortes
subidas dos custos de energia eléctrica e à exigência do
mercado interno, especializámo-nos na assessoria energética
para poder proporcionar aos nossos clientes uma maior
rentabilidade das suas instalações.

Software

PowerStudio

13.200€
Poupança
o primeiro ano

www.tressl.es

O cliente
O concessionário Citröen Garaje Eloy teve um crescimento
progressivo até chegar aos 6220 m2 para as suas actividades, consumindo 260000 kWh anualmente, o que pressupunha um gasto de 55000 € por ano.

Objectivos
A propriedade tinha como máxima prioridade a melhoria na
eficiência energética e a poupança nos custos que pudesse
supor. Para tal, houve que ter em conta três áreas fundamentais: a climatização, o controlo dos consumos
eléctricos através da programação de temperaturas e
calendários e através da compensação da energia não
eficiente (energia reactiva).

www.circutor.pt

Solução
Foram instalados equipamentos de medição e controlo
energético (EDS e EDS 3G, analisadores CVMs da CIRCUTOR), para iluminação e clima, para além de compensar a
energia não eficiente (energia reactiva) com uma bateria de
condensadores OPTIM 1. Todo o sistema é controlado via
WEB, tanto para a gestão dos parâmetros como para a
visualização de alarmes. Tudo isto permitiu uma poupança de
13.200 € logo no primeiro ano.

Resultados
A partir do primeiro mês após a instalação, a poupança de
consumo eléctrico foi de 24%. Para além disso, notam-se

Medidas de poupança e resultados
Ao instalar os equipamentos de análise de redes eléctricas
ficou patente a variabilidade e a necessidade de compensar a energia não eficiente (energia reactiva), uma vez que
suponha não apenas um gasto energético mas também
um custo extra não produtivo.

Melhoria na gestão do clima
El gasto en climatización suponía otro 20% que se pudo
optimizar gracias a los sistemas de medida y control de
CIRCUTOR.

Implantação de novos protocolos de
gestão

›› Houve uma poupança de 15% na factura eléctrica por
compensação de energia reactiva

Através das programações de utilização energética e
através da gestão de incidência e excessos de consumo
por alarmes, foi possível racionalizar desde o início o
consumo energético, conseguindo uma poupança de 24%,
para além das actuações posteriores que se puderam
aferir graças aos dados do sistema.

“A poupança energética no primeiro ano foi de 24%,
chegando a picos de poupança de 28%, tendo um
controlo completo da utilização energética”
›› 25% da poupança deu-se graças a um melhor
controlo e a melhores hábitos de trabalho

Poupança

25%
da poupança deu-se
graças a um melhor
controlo e a melhores
hábitos de trabalho

15%
Bateria Optim

outras poupanças, tanto na utilização como na manutenção e foi aberta a porta para uma utilização racional da
energia nas instalações, inclusivamente à distância,
através da plataforma WEB. Para chegar a estes resultados,
primeiro realizou-se um estudo técnico, para depois se
introduzir as melhorias e implementar todo o sistema de
supervisão. No mês de Agosto após a implantação, conseguiu-se uma poupança na factura de 28% e melhorias ainda
maiores graças à utilização de calendários de consumo e
programação.

factura eléctrica
por compensação
de energia reactiva

Através da sua rede de peritos e do seu canal de distribuição,
instaladores, integradores e parceiros, fornece serviços em
mais de 100 países e conta com vários prémios de eficiência
energética em projectos, equipamentos e I+D+i. As soluções
de gestão da CIRCUTOR são compatíveis com outros
equipamentos do mercado, permitindo actualizar instalações
com um investimento mínimo de Gestão Energética da
CIRCUTOR. Neste caso, o parceiro eleito foi a 3SL Aplicaciones Integrales Eléctricas.»

Parceiros
A CIRCUTOR dispõe de equipamentos e software para a
gestão e a poupança energética nos sectores da administração pública, terciário, empresarial, industrial e residencial.
www.circutor.pt
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