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NOVO SOFTWARE DE GESTÃO ENERGÉTICA SAUTER EMS.

Redução dos consumos energéticos até cerca de 40%

A SAUTER lançou recentemente no mercado o seu novo software designado por
SAUTER EMS (Energy Management Solution). SAUTER EMS além de seu portfólio
de produtos faz com que o consumo de energia nos edifícios seja "visível", já que
ajuda o operador a identificar potenciais economias de energia , reduzir as emissões
e manter os custos sob controlo. Este conceito é consistente com o compromisso
que a SAUTER tem para com
os seus clientes e para o meio
ambiente.
Dada a crescente escassez de
recursos

e

os

preços

crescentes da energia, deve
ser

a

meta

de

todos

os

proprietários para reduzir o
consumo de energia nos seus
edifícios.

No

entanto,

redução

do

consumo

uma
de

energia não acontece por si só.
Até agora, os números exactos
de consumos têm sido muitas
vezes difícil de definir, porque
raramente foi possível imputar o número de diferentes fontes de energia, tem sido
sempre difícil reduzir o consumo de energia de uma forma estruturada, útil e
eficiente
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Gestão energética activa graças a pontos de referência

O software SAUTER EMS permite aos proprietários, operadores de edifícios ou
gestores económicos saber rapidamente onde, porquê e quanto de energia é
utilizada desde as pequenas instalações até aos grandes complexos de edifícios.
Isto permite não só que os custos de energia se mantenham sob controlo como
também se optimizem e reduzam em cerca de 40%. Além disso, as emissões de
CO2 são reduzidas significativamente, o que é coerente com a responsabilidade
que a SAUTER tem para o cliente e para o meio ambiente.
Além de conseguir um aumento da eficiência económica (reduzindo custos) e dar
um impulso para o meio
ambiente (redução das
emissões)
software

o

novo

EMS

da

SAUTER fornece uma
apresentação clara dos
valores de energia e
uma solução aberta para
qualquer

interface

standard. Isto também
faz com que a solução
seja atractiva para os
clientes sem sistemas
da SAUTER ou mesmo
sem nenhum software de gestão técnica e que desejam monitorizar e controlar
todos os seus processos técnicos. Um sistema de benchmarking interno e externo,
junto com comparações de dias, semanas, meses e anos, assegura que os
números não são apenas registados com exactidão, mas também analisados
automaticamente, que é um pré-requisito para a gestão activa da energia.
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Assessoramento competente e um serviço de confiança

SAUTER EMS conta com o apoio de
várias décadas de experiência da
SAUTER na gestão e eficiência
energética dos edifícios, que oferece
aos clientes a perfeita combinação
de tecnologia e serviços confiáveis
de consultoria SAUTER EMS. Há
duas diferentes abordagens técnicas
de utilização do software: alojado no
servidor da SAUTER ou instalado no
servidor do próprio cliente. Com o primeiro método o cliente não tem que se
preocupar com nada, já que todos os dados de consumo são armazenados no
servidor da SAUTER, junto com os parâmetros temporais e de temperatura. Os
dados podem ser fornecidos em praticamente qualquer canal de comunicação, ao
mesmo tempo que cuida das funções de alarme. Por exemplo, os níveis
excepcionais de consumos geram automaticamente uma notificação por correio
electrónico. Esta abordagem inclui a gama completa de serviços, tais como dados
de cópia de segurança automática e
actualizações de software, assim como
os relatórios mensais de energia com
uma avaliação standard.
Alguns clientes, entretanto, preferem
instalar o EMS da SAUTER no seu
próprio servidor. Este software pode ser
usado mais vantajosamente, quando
utilizado em conjunto com o service
pack de manutenção. Além do software,
o cliente pode adicionar outros itens
seleccionados

de

serviços modular.

um

conjunto

de
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Aceda online a uma instalação real com SAUTER EMS no seguinte endereço:
http://emsdemo.sauter-controls.com/ems/ Utilizador: EN_DEMO

Password: demos

e comprove você mesmo a facilidade de utilização bem como as elevadas
vantagens que pode oferecer.

Pode obter mais informações em: www.sauteriberica.com

