
Sabe onde você gasta mais energia?

Sabe como reduzir o seu consumo e manter o conforto e 
produtividade?

Sabe como reduzir a sua pegada ecológica?

“To measure is to know...
If you can not measure it, you can not improve it”

 
(Sir William Thomson 1824-1907)
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O que é Rulergy

Como pode Rulergy ajudar?

Rulergy é um inovador sistema de Monitorização e Controle de sistemas de energia para a Eficiência 
Energética.

Rulergy permite monitorar, controlar, relatar e estabelecer regras no sentido de uma gestão autónoma do 
sistema, interagindo com dispositivos de acordo com suas instruções.

Este sistema pode ser aplicado em diversos setores, como empresarial, industrial e residencial, e é pos-
sível obter resultados imediatos e economias de energia significativas com uma instalação simples e fácil.

Medição do consumo de energia

Regras de avaliação e controle

Acompanhar o cumprimento dos 
objectivos

Mobilidade total

Qualidade de Energia

Dispositivos de controlo e circuitos

Criar registros históricos e relatórios 
de consumo

Condição do sistema e notificações 
de eventos

Fácil de instalar? (Plug & Play)



Rulergy é uma solução Plug & Play com acesso a dados em plataforma web que permite monitorar o con-
sumo de energia em tempo real, para saber em detalhe o seu uso de energia, para circuitos de controle 
e dispositivos em tempo real, estabelecer regras para o controle de dispositivos automatizados, person-
alizáveis   alertas de desempenho e relatórios, de uma forma total mobilidade com acesso à internet em 
Tablet, laptop ou smartphone.

Solução Rulergy



Rule your Energy
Corporativo
A tecnologia Rulergy foi projetada para ler e resolver de energia crítica e questões operacionais.
Ele lê a energia e os dispositivos de sistemas de construção em tempo real e é projetado para 
otimizar os níveis de consumo de ajudar os gerentes de construção compreender o seu impacto e 
reduzir custos significativos.

Industrial
Rulergy fornece um conjunto de ferramentas de precisão para gerenciar e controlar o uso de 
energia industrial. Esta tecnologia permite visualizar exatamente quando os ciclos de alimentação 
do equipamento estão ativos ou inativos, alertando para possíveis defeitos, fora de balanço de 
cargas e outras questões que podem precisar de altos custos de manutenção.

Serviços Públicos
Rulergy é projetado para ler, acompanhar e controlar em tempo real o consumo de energia, 
ajudando concessionárias de distribuição de energia otimizar, assim, potencialmente, reduzir 
a necessidade de capacidade adicional de geração, e para aplainar picos de demanda, com o 
objetivo de alcançar um Smart Grid.

Instituições Educacionais
Rulergy aumenta esforços de eficiência energética, oferecendo monitoramento de energia 
altamente eficaz e soluções de facilidade de gerenciamento de energia projetados para menor 
consumo, fornece relatórios em tempo real e resultados mensuráveis  , e atende às necessidades 
globais de redução de energia, em um prédio individual ou ao longo de um campus da escola.

Governo
Rulergy pode ajudar a promover iniciativas de sustentabilidade Governamentais e estimular a 
conservação e eficiência energética dos edifícios.
Rulergy potencializa os esforços para alcançar os objectivos 20-20-20, em 2020, através da oferta 
de monitoramento de energia altamente eficaz que ajuda a identificar padrões de uso, estabelecer 
metas de energia, desempenho edifício otimizar e reduzir a pegada de carbono e poupar uma 
quantidade significativa de dinheiro em prefeituras ou edifícios governamentais, na administração 
local ou central, como uma construção individual, um campus ou um conjunto de edifícios 
independentes.

Residencial
As famílias podem agora compreender os seus perfis de energia e reduzir custos significativos 
ao adquirir a capacidade em tempo real para visualizar o consumo de energia, os custos, a 
temperatura, a produção de CO2, relatório detalhado, dispositivos de controle e circuitos, criar 
regras de utilização e assim otimizar o seu consumo de energia.

Hotéis e Turismo
Rulergy pode ajudar a alcançar um turismo mais sustentável. Ao identificar os padrões de uso, 
estabelecendo metas de energia, otimizando o desempenho do edifício, reduzindo a pegada 
de carbono e poupar uma quantidade importante de dinheiro. Estes são chaves essenciais para 
promover o sucesso das iniciativas do hotel de sustentabilidade e estimular a conservação e 
eficiência energética comportamento nos clientes. Assim, aumentar e melhorar a qualidade dos 
serviços oferecidos aos hóspedes.

Agricultura
Rulergy fornece um conjunto de ferramentas de precisão para gerenciar e controlar o sistema 
de irrigação, bombas e motores. Esta tecnologia permite visualizar exatamente quando o 
equipamento está ativo ou inativo, alertando para possíveis defeitos que evitem inundações ou 
problemas de seca, e outros que podem precisar de altos custos de manutenção.



Monitorização constante

Controle de dispositivos

Rulergy é projetado para ler e acompanhar em tempo real o consumo de energia, analisar custos, 
tendências e pegada de carbono de seu prédio.
Portal Rulergy estabelece ligação à Internet para comunicação de dados e de abastecimento. Esta 
plataforma rulergy web é acessível a qualquer hora em qualquer lugar. Este conhecimento é a pedra 
angular para o consumo sustentável de energia.

Na interface web, é possível aceder a vários dispositivos integrados no sistema. Além das opções de con-
trole de cada dispositivo, você também terá informações sobre consumos imediatos e registros históricos 
de consumo.



Dashboard

Controlo de Dispositivos

Dispositivos

Relatórios

Geral resumiu a visão de consumos, custos, alertas 
do sistema, as tendências e as emissões de CO2 
em uma interface compacta.

Controlar cada dispositivo individual. Controle 
do dispositivo acontece em duas circunstâncias, 
por instrução direta (On / Off) do usuário ou pelo 
sistema de automação.

Exibir cada dispositivo individual, organizada 
pela zona do tipo, ou grupo gerenciado pelo 

usuário. Com esta aplicação, você pode obter 
as informações sobre o instante eo consumo 

acumulado do dispositivo selecionado.

Assista enquanto suas regras reduzir consumos 
e custos de energia no sistema de relatório de 

multi-funcional. Escolha a informação que querem 
saber: por hora, dia, fracamente, mensal, anual 

ou em uma data específica. Análise de dados com 
capacidade de exportação.



Regras baseadas em Tempo
Definir uma data e uma periodicidade e fazer o 
controle de seus dispositivos automática.

Crie suas próprias regras de energia, a fim de 
obter um sistema de gestão autônoma

Regras baseadas em Eventos
Estabelecer regras de evento de avaliação que 
refletiram sobre as ações de notificação ou instruções 
para os seus dispositivos.

Falha no painel de publicidade

Desligar AC fora do horário de trabalho

Analisa se   as lâmpadas estão danificados ou com defeito.

O sistema analisa se   há consumo do sistema de condicionamento de ar após as horas de trabalho e torna 
o sistema desligado.

Regras

Exemplos de Regras

Todos os dias

Repete todos os dias úteis

Se o consumo é inferior aos 
previstos 500W ...

Se houver AC consumo 
entre 20h00 e 8h00

Notifica o utilizador 
através de Dashboard 
e-mail: “Existem lâmpadas 
danificadas no painel de 
publicidade!”

Notifica o utilizador através 
de Dashboard e-mail e 
transforma a unidade AC off

Quando

Quando

Condição

Condição

Acção

Acção



Para mais informações visite:

www.rulergy.com/br


