


Com o crescimento da população e das cidades verifica-se: 
 

- o aumento da necessidade de produção de energia; 

-   as redes tornam-se obsoletas;  

- maior dependência energética dos países não produtores; 

- aumento do custo da energia;  

-   aumento de emissões de CO2 e consequentes alterações 

climáticas… 

Fonte: IEA 

Fotografia: NASA 



É urgente implementar medidas de Eficiência Energética: 

- reduzir o consumo de energia 

- eliminar os desperdícios de energia; 

- reduzir a necessidade de produção; 

- reduzir os custos da energia;  

-   reduzir o impacto sobre o meio ambiente. 



Sabe onde mais gasta a sua energia ? 

 

Sabe como reduzir os seus consumos? 

 

Sabe qual a sua produção de CO2?  



Se não consegue medir os consumos 

Não os conseguirá reduzir 





Como pode Rulergy ajudá-lo? 

Criar históricos e 

relatórios de consumo 

Monitorizar o cumprimento 

de objetivos 

Notificações de 

estado e eventos no 

sistema 

Mobilidade total 
Facilidade de 

Instalação(Plug & play) 

Controlar dispositivos 

e circuitos 

Regras de avaliação 

e controle 
Medição de consumos 

energéticos 

Qualidade da Energia 

em tempo real  



Como pode Rulergy ajudá-lo? 

Rulergy ™ analisa qualquer tipo de consumo, incluindo a electricidade. A 

energia pode ser analisada em tempo real, ao nível dos circuitos e dos 

dispositivos, permitindo o controlo inteligente e uma gestão eficaz de 

consumos e custos, independentemente do tamanho da infra-estrutura, 

desde uma simples casa, a uma empresa, indústria ou uma cadeia 

multinacional com várias instalações em todo o mundo. 



Instalação 

Convencional 



Instalação Rulergy 

Medição 



Instalação Rulergy 

Controlo 



Solução Rulergy 



ModBus 

• Voltage 

• Current 

• Active Power 

• Reactive Power 

• Apparent Power 

• Power Factor 

• Frequency 

• Harmonic Energy 

• ... 

Solução Rulergy 



Solução Rulergy 



Solução Rulergy 



Rule your Energy 



Visão geral resumida de 

consumos, custos, 

alertas de sistema, 

tendências e emissões 

de CO2 num interface 

compacto 

Dashboard 

Rule your Energy 



Visualização e controle 

de cada dispositivo 

individual, organizado 

por tipo, zona ou grupos 

geridos pelo utilizador. 

Devices 

Rule your Energy 



Rule your Energy 

Cada dispositivo possui 

um painel de controle 

dedicado onde é 

possível não apenas 

monitorizar as suas 

leituras de consumo, 

como também controlar 

o seu estado. 

Controlo de 

Dispositivos e 

Monitorização 



Assista enquanto as 

suas regras reduzem 

consumos e custos 

energéticos no sistema 

de  relatórios multi-

funcional. 

Reporting 
Acompanhe o seu progresso 

Rule your Energy 



Crie as suas Regras 

Energéticas para uma 

gestão autónoma do 

sistema. 

Regras 

Rule your Energy 



Defina uma data e 

periocidade e 

automatize o 

controlo dos seus 

dispositivos 

Regras baseadas em 

Tempo 

Rule your Energy 



Estabeleça regras 

de avaliação de 

eventos que se 

traduzem em acções 

de notificação ou 

instruções para os 

seus dispositivos 

Regras baseadas em 

Eventos 

Rule your Energy 



Analisa se as lâmpadas  estão avariadas ou 

com defeito. 

REGRA 
Avaria no Painel 

Publicitário 

Quando 

Todos os dias 

Condição 

Se consumos inferiores 

aos 500W previstos... 

Ação 

Notifica utilizador via 

Dashboard e Email: 

 

“Existem lâmpadas 

danificadas no Painel de 

Publicidade” 

Rule your Energy 



Monitoriza os consumos energéticos da arca 

congeladora.  

Quando 

Todos os dias 

Condição 

Se durante 1 hora não 

houver consumos 

energéticos na arca 

congeladora… 

Ação 

Notifica utilizador via 

Dashboard e Email: 

 

“Arca Congeladora 

desligada. Perigo de 

descongelação!” 

Rule your Energy 

REGRA 
Arca Congeladora 

avariada 



O sistema analisa se há consumos do 

sistema de ar condicionado após horário 

laboral e desliga o sistema. 

REGRA 
Desligar o AC fora do 

Horário Laboral 

Quando 

Repetir todos os dias 

úteis. 

Condição 

Se houver consumos de 

AC entre as 20h00 e as 

8h00. 

Ação 

Notifica utilizador via 

Dashboard e Email;  

e 

Desliga a Unidade de Ar 

Condicionado 

Rule your Energy 



Com familiares idosos ou crianças a seu 

cargo, a possibilidade confirmar ocorrência 

de hábitos torna-se um factor de 

tranquilidade 

REGRA 
Tudo bem com a 

Avózinha? 

Quando 

Todos os dias 

Condição 

Inexistência de consumo 

na máquina de café 

Ação 

Notifica utilizador via 

Dashboard e Email 

Rule your Energy 



Funcionalidades 

do 

Rulergy 



Rulergy Key Features 

System Features 
 

•Unlimited Number of Devices 

 

•Real Time and Historical Measurement 
Instant, Accumulated, Maximum and Minimum measurement; Historical data resolution: 5 minutes; Real time measurement: 2 second resolution rate; 

Unlimited data log on the platform and up to 150.000 readings logged locally. 

 

•Measure Anything 
We collect data from any equipment that produces an electrical signal; 18, predefined, different measurement units available (W, kWh, V, A, %, VA, 

kVAh, VAr, kVArh, cosφ, Hz, L, m3, m3/h, ºC, lux, tanφ, unit); Able to integrate any new measurement unit that might be needed. 

 

•Control 
Devices state (on/off), set point (value, like temperature), percentage (light dimmers, blinds state, etc), color (rgb lights). 

 

•Rules 
Users are able to input system rules to be deployed using user or system criteria that effectively will reduce energy consumption, while maintaining the 

same level of comfort and productivity. 

 

•Alerts 

 

•Multi-site integrated Analysis and Control 

 



Rulergy Key Features 

Interface Features 
 

•Hardware Independent 
Web technology used to deliver information to users; No installation needed for the interface, and compatible with all new generation browsers; 

Specific interfaces for Desktop and Mobile equipment. 

 

•Entity Management 
Manage more than one Site, more than one User, more than one access level. 

 

•Dashboards and Widgets Builder 
Configurable interface where it is possible to build Widget composed Dashboards; Widgets works as small applications that can be used to aggregate 

important information, detach critical information or even get a quick view over Reports. 

 

•Reports 
If 1 client has 1000 sites and each site has 10 Devices, we are talking 10.000 Devices logging 5 values for each 5 minutes… That equals 50.000 logs 

per each 5 minutes, 600.000 per hour, 14.400.000 per day, 100.800.000 per week and more than 403.200.000 per month. By the end of one year that 

single client will have more than 4.838.400.000 logs of data to analyze. Need to see and analyze all the data your systems produce? Use Rulergy 

Reports. 

 

•Rules 
Devices on/off using a Time Scheduler; Devices on/off using an Event analysis, like over or under measurement. 

 

•Notifications 
Rules derivated. 

 



Rulergy Key Features 

Platform Features 
 

•Cloud Based Solution 
Cloud services are supported in tier-3 data centers, connected to more than one operator, what brings excellent levels of connectivity. The Data 

Centers are ISO 27001 and IS 577407 certified. The Solution can be applied on local server as well. 

 

•Available Anywhere Anytime 
Cloud solutions allow for easy setup and configuration, and independency from the equipment used to access it. Rulergy interface is implemented 

using usability guidelines, and technical tools that allow for easy access using any Internet capable device. To go along with that, Rulergy Data is 

balanced using Cloud capacities so it can be fast accessible, independent from Users or System geo localization. If Internet access is available, 

Rulergy will use the faster route possible to rapidly deliver data and control capabilities. 

 

•Redundant Disaster Recovery and Backups 
Secure Data, with redundant ability to recover fast from any glitch that might affect one Data Center. Matrix Backup Scheme that allows you to recover 

information with a minimum time frame spectrum, allowing solid recover from Disasters that might incapacitate total data access. 

 

 



Benefícios Estratégicos  

de Rulergy 
 

Para o seu Negócio 



Benefiícios Estratégicos  
Para o seu Negócio 

• Planeamento simples e eficiente, Implementação e uso da Tecnologia com as metodologias 

apropriadas. 

 

• Análise e Controlo de “multi-sites” integrados, com mobilidade total de acesso aos diferentes 

dispositivos, circuitos, zonas ou edifícios. 

 

• Alertas e Notificações em tempo real para otimizar e garantir a manutenção das infra-

estruturas. 

 

• Adoção das melhores práticas do sistema usando: definição de regras, notificações e alertas 

como comunicação interna. 

 

• Investimento inicial em CAPEX   

 

• Gestão de centros de custo 

 

• Gestão integrada e centralizada de recursos 

 



A solução Rulergy 



Rule your Energy 

•ModBus protocol included 

•KNX Protocol included 
(communication via IP/Tunneling not included – If you need 

reference, please contact)  

•DMX Protocol included 

•Zigbee protocol as optional 

•X.10 protocol as optional 

•Free Software for configuration 

•6 x Analog Input 

•3 x Analog output 

•3 x PWM output (for led control) 

Rulergy iDom Gateway Specification 

SUPPORTED PROTOCOLS 
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•16 x Analog inputs  
(can connect any device; Energy meter, Temperature Sensor, Lux 

Sensor, Wind Sensor, etc) 

 

•8 x Analog Output  
(for circuit control) 

 

•8 x PWM Output  
(for circuit and led control) 

Rulergy iDom Extender Specification 



Rule your Energy 

•Energy Meters clamps for 16 Amps 

 

•Energy Meters clamps for 80 Amps 

 

•Energy clamps for 200 Amps 

 

•Energy clamps for 400 Amps 

Energy Meters - Clamps 



Acesso ao Rulergy 

Demo Account 



Rule your Energy 

http://demo.rulergy.com  

user: worlddemo 

pass: demo 

http://web1.rulergy.com/


Para mais informações 



Rule your Energy 

www.rulergy.com 

http://www.rulergy.com/


www.rulergy.com 

info@rulergy.com 

http://www.rulergy.com/

