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1. Instruções de Segurança e Aviso

Antes de instalar o equipamento no quadro elétrico deverá ler atentamente as instruções de instalação que acom-
panham o equipamento! Delas constam informações importantes sobre a instalação do equipamento. O fabricante 
não se responsabiliza, se não forem observadas as instruções. Guarde toda a documentação para posterior utiliza-
ção ou para outro possuidor.

Cuidados a ter no manuseamento do quadro eléctrico:
- Corte da alimentação elétrica
- Bloqueie os aparelhos de corte

Segurança técnica
- Se os cabos eléctricos deste aparelho sofrerem alguns danos, os mesmos devem ser substituídos pelo fabri-

- Instalações e reparações inadequadas podem acarretar perigos vários para o utilizador. As reparações no apa-

- Só devem ser utilizadas peças originais do fabricante. Só com estas peças o fabricante pode garantir que elas 

Utilização

o manuseamento de quadros elétricos.
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2. Instruções sobre reciclagem

Reciclagem da embalagem

A embalagem protege o seu aparelho de danos no transporte. Os materiais utiliza-
dos não são poluentes e são reutilizáveis. Proceda à reciclagem da embalagem de 
forma compatível com o meio ambiente.
Junto do seu Agente ou dos Serviços Municipalizados poderá informar-se sobre os 
procedimentos actuais de reciclagem.

Reciclagem dos aparelhos usados

Os aparelhos antigos não são lixo sem qualquer valor!
Através duma reciclagem compatível com o meio ambiente, podem ser recuperadas matérias-primas valiosas.

Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos 
eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados 
válido em todos os Estados Membros da União Europeia.
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3. O Fornecimento Inclui

Elementos constituintes do produto.
› Manual de utilização
› Manual de Instalação
› Global Energy Meter
› Medidor de Energia
› 

4. Instalação do Aparelho

Antes de proceder à instalação do equipamento leia atentamente o 
manual de instalação incluído no fornecimento do Global Energy Meter.
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5. Dimensões dos Equipamentos

Global Energy Meter

Dimensões (mm)

Medidor de Energia

Dimensões (mm)
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Dashboard

O Dashboard é composto por um menu retrátil lateral , uma zona  supe-
rior com várias estatísticas relacionadas com os consumos e custos e 2 pai-
néis principais: um calendário mensal  de análise dos consu-
mos do sistema.

página Web - Login

6. Plataforma WEB

Após a consulta do manual de instalação e respetiva instalação do equi-
pamento é possível aceder à página WEB. Após aceder ao endereço IP 
do equipamento acede ao menu de autenticação .
Após a introdução do utilizador e palavra-passe acede ao Dashboard.
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Dia com o consumo mensal 
mais elevado

Dia com o consumo mensal 
mais reduzido

Valores Elevados

Valores Médios

Valores Baixos

registados até ao momento

registados até ao momento

Dias com valores de consumo dentro do intervalo compreendido 
entre o máximo e menos 20%.

Dias com valores intermédios

Dias com valores de consumo dentro do intervalo compreendido 
entre o mínimo e mais 20%.

Calendário

-

energético em kWh.

 - Clicando nos dias mostra os KWh diários

Tabela 1 – Legenda do calendário

Etiqueta

6. Plataforma WEB
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 Dados do sistema
Data e hora – Data e hora do sistema
Uptime – Tempo de registo do equipamento
Temperatura – Temperatura do hardware do equipamento
Uso do CPU – Utilização do processador do Global Energy Meter
Número de Série – Nº de série do equipamento
Versão: Versão de Firmware do Global Energy Meter

 Reiniciar – Permite a reinicialização do equipamento

 Limpar todos os dados – apaga todos os registos gravados na memória interna do equipamento.

 Informação relativa às informações das comunicações do equipamento.

DNS e DNS Dinâmico  

3G/4G  ou REDE
Caso o sistema esteja a funcionar sobre uma plataforma de comunicações 3G/4G, são disponibilizados os dados 
sobre o endereço IP e os dados recebidos e enviados. No caso do GEM utilizar uma rede existente para o envio da 
informação, a informação está visível no separador “rede”, com os dados do endereço IP, MAC adress, dados 
recebidos e dados enviados.

6.1. Sistema

Menu Sistema                        

-
-

mória interna do equipamento. Pode-se ainda reiniciar o sistema e limpar 
todos os registos da memória interna do equipamento.
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6.2. Dados

Sub-Menu ANALISAR             

Neste submenu é possível obter a leitura em tempo real dos parâmetros do 
sistema.

 - Permite parar ou continuar a leitura em tempo real.

Volt

Volt

Ampere

Volt-Ampere

Adimensional

Watts

W

KWh

VAR (Volt-ampere-reativo)

Hertz

VL1-N

VL1-VL2

A

VA

PF

W

W 

KWh(+)

VAR

VAR 

kVARh(+)

Hz

Phase Seq.

Tensão entre a fase 1 e o Neutro

Tensão entre a fase 1 e a fase 2

Corrente

Totalizador Kilowatt-hora

Totalizador kilo-Volt-Ampere-Reativo-hora

Deve apresentar o valor “0” quando correcto.

ligações elétricas do sistema.
Para mais informação consultar o manual de instalação. 

Tabela 2 – Parâmetros medidos pelo sistema
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6.2. Dados

Sub-Menu TEMPO REAL            

Neste submenu é possível consultar os vários parâmetros do sistema em 
tempo real sob a forma de widgets que possibilitam uma fácil compreensão 
do estado do sistema. 

Sub-Menu TABELAS            

Neste submenu podemos observar os registos dos dados associados aos 
parâmetros sob a forma de uma tabela, com todos os registos armazena-
dos na memória do Global Energy Meter. Na tabela são armazenados os va-

 - Permite escolher o intervalo de tempo.



G.E.M. - Global Energy Meter Manual de Utilizador | 11

6.2. Dados

Sub-Menu GRÁFICOS            

-
mazenados nas tabelas com uma amostragem das últimas 6 horas regista-

-
zador. 

 Escolher Mínimo / Média / Máximo
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6.2. Dados

Sub-Menu ANOMALIAS            

Neste submenu são registadas as anomalias relacionadas com os parâme-

Sub-Menu EXPORTAR            

-
mulados

 Escolher intervalo de tempo.

 Exportar valores acumulados.

 Escolher valores a exportar.
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Sub-Menu COMUNICAÇÕES

3G/4G, Rede e D.N.S Dinâmico.

No submenu 3G/4G
a rede, o P.I.N. e a palavra passe.

acesso.

No submenu Rede
Endereço da Máscara, o endereço da Gateway, assim como o Servidor 
D.N.S. 

No submenu D.N.S Dinâmico
período de actualização, o período de atualização forçado, o nome do DNS e 
o Host do mesmo.
Para proceder à alteração de qualquer valor é necessário clicar no botão 
Editar.
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Sub-Menu COMUNICAÇÕES

Tipos de comunicação.

 A.P.N Relacionado com a rede Móvel (consultar A.P.N. da operadora).
 PIN do cartão.

Endereço de IP na rede.
Mascara da rede.
Endereço da Gateway da rede.
Servidor de DNS, por defeito são usados os da Google.
Serviço de DDNS usado.

Pedido para forçar a atualização do IP.
Nome Host do DDNS.
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Sub-Menu EQUIPAMENTOS

Neste sub-menu pode-se efetuar o registo dos equipamentos (medidores de 

fases de funcionamento do sistema eléctrico.

de energia.

Sub-Menu UTILIZADORES            

No menu utilizadores pode-se efetuar a gestão de utilizadores do sistema.

- Adicionar e remover utilizadores
- Editar os dados dos utilizadores como o nome, e-mail de contacto e 
nível de acesso.
- Alterar as palavras passes

 Nome do aparelho.    Serial Number do Gavazzi.

 Marca do aparelho.   Modelo do aparelho 
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Sub-Menu ACESSOS

Neste Sub-menu é possível criar acessos para os diferentes tipos de utiliza-

Sub-Menu FIRMWARE            

fornecido e recomendado pela Lightenjin.

Após esta ação deve-se reiniciar o equipamento no menu Sistema.  
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Sub-Menu DISPOSITIVO

No menu dispositivo temos os submenus Marcas, Modelos e Anomalias, que 
são dicionários para as marcas e modelos dos equipamentos que estão co-
nectados ao GEM assim como o registo das anomalias possíveis com as res-

Os valores por defeito são inseridos em fábrica e apenas devem ser altera-
dos por indicação ou suporte do fabricante. Em aplicação corrente e comum 
estes dados não devem ser alvo de alteração.

 Permite adicionar, editar e remover marcas.   Permite adicionar, editar e remover modelos.

 Permite editar anomalias.

No submenu Anomalias
- Nome

- Valor Esperado.
- Período (segundos). 
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Sub-Menu DISPOSITIVO

No submenu 

 - O cálculo do rácio VT pode ser consultado em detalhe no manual de ins-

-

 - Período de Registo de Dados
 - Anomalias 
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6.4. Minha conta

Menu Minha Conta

dados incluem o Nome do Utilizador, o Nome associado à conta, e-mail de 
contacto e a língua por defeito na plataforma quando é feito o login. É ainda 
possível alterar a palavra passe.

6.5. Logout

Botão que permite fazer logout da sessão do utilizador.

 Permite guardar qualquer alteração que for feita
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7. Resolução de pequenas Anomalias

Ligações incorrectas entre o medidor 
de energia e os TI’s. 

Ligações incorrectas entre as fases e o 
medidor de energia (terminais 7, 8 e 9)

-
cado

Valores de corrente e tensão anómalos.

Valores muito baixos do factor de 
potência (<0.5). 

Led vermelho 

-

correspondente.

Quando o GEM tem as duas luzes ligadas do lado da placa (vermelho e verde) e não acende o led vermelho dos 

Nesta situação deve-se desligar o GEM, reinserir o cartão e voltar a liga-lo.
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8. Serviço de apoio ao cliente

Em caso de necessidade de assistência contacte por favor a Lightenjin – Sistemas de Iluminação Lda.

Contactos: 234 080 117

e-mail: gem@lightenjin.pt

Versão: 1.0 - 2016/08/01

IMPORTANTE: Para mais informação sobre as diferentes soluções e funcionalidades disponíveis, por favor contactar a Lightenjin.
Como resultado da constante evolução tecnológica e no sentido de disponibilizar para o mercado sempre as soluções mais 
avançadas, a Lightenjin reserva-se no direito de alterar os dados constantes deste documento sem aviso prévio.
Nos termos gerais do fornecimento dos nossos serviços e/ou equipamentos, a Lightenjin declina qualquer responsabilidade 
quanto ao uso ou fim atribuído aos mesmos, os quais são da única e exclusiva responsabilidade do cliente.


