
Global Energy Meter - G.E.M.



Solução de Monitorização de Consumos
de Energia Elétrica

Reduzir o consumo de energia é visto hoje em dia como algo positivo e 
necessário não só para o ambiente mas também para a competitivi-
dade das empresas e industrias. Porém, normalmente os gestores não 
têm na sua posse toda a informação necessária para tomar decisões 
proactivas e informadas sobre o uso de energia dos seus edifícios.

A chave para a redução de energia reside não só na utilização de tecno-
logias mais eficientes mas também na disponibilização da informação 
certa sobre o uso dessas mesmas tecnologias

A monitorização remota da energia é uma solução eficaz e comprova-
da na redução dos consumos energéticos e na deteção de anomalias 
assim como na implementação de boas práticas de utilização.

A utilização de tecnologias web para a monitorização de energia possi-
bilitam a disponibilização de informação que permite aos gestores 
compreender o uso da energia das suas empresas e tomar as medidas 
necessárias para aumentar continuamente a eficiência energética.



Global Energy Meter

Como Funciona

O GEM é uma solução de monitorização de consumos 
de energia elétrica para circuitos monofásicos e 
trifásicos. 

Os dados de monitorização e relatórios são disponibi-
lizados através de uma página Web dedicada, que 
pode ser acedida através de uma ligação 3G/4G e/ou 
Ethernet. 

As informações recolhidas pelo GEM podem depois 
ser consultadas diretamente, sem subscrever quais-

quer serviços que necessitem de assinatura ou 
mensalidade.

Através de ferramentas de exportação de dados 
pode construir os seus relatórios, permitindo uma 
análise dos consumos globais da sua instalação 
residencial, comercial ou industrial, disponibilizando a 
informação necessária para a otimização e verifi-
cação de medidas de eficiência energética e nego-
ciação de contratos de fornecimento de energia.

Ethernet



FUNCIONALIDADES:

- Monitorização online em tempo real
- Exportação de todos os dados em vários formatos
- Actualização remota de software
- Acesso Web ao equipamento através de página 

dedicada
- Acesso condicionado ao equipamento através de 

credenciais (login/password)
- Conectividade através de ligação Ethernet 10/100 e 

3/4G

- Parâmetros disponíveis em tempo-real:
Tensão instantânea e média (L-N, L-L), Corrente, 
Potência instantânea e média (Activa, Aparente e 
Reactiva), Totalizador de Energia (activa e reactiva), 
frequência e factor de potência.

SOFTWARE:

- Visualização do histórico de dados em formato de 
tabela e de gráfico

- Filtragem/ordenação de dados do histórico na vista 
de tabela

- Exportação de dados (totalizadores, valores médios 
e instantâneos)

- Configuração de limites de variação da tensão e da 
frequência, monitorização e alarme quando os 
mesmos são ultrapassados

- Gestão dos utilizadores do equipamento e perfis 
associados

Especificações Técnicas GEM

Temperatura de funcionamento

% erro da medição

Montagem

Tensão Alimentação

Consumo

Dimensões (mm)

-20 a 55ºC

0,5%

Calha DIN ou Painel

230 VAC

3W

GEM: 106,5 x 55 x 90

Meter: 71,7 x 64,6 x 71,7

Descrição Técnica
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A Utilização de um contador de elevada precisão e 
com a disponibilização de dados em tempo real 
permite ao gestor de um determinado sistema, seja 
um edifício seja uma instalação elétrica de maiores 
dimensões, aferir uma série de parâmetros 

- Otimização da gestão energética 
- Caraterização das cargas eléctricas da instalação
- Deteção de consumos parasitas
- Deteção de valores anómalos nos parâmetros 

elétricos (sobretensões, subtensões, picos de 
corrente etc.)

- Adequação da potência tomada*/contratada

* O valor da potência contratada nos pontos de entrega é actualizado para 
a máxima potência tomada, registada nos 12 meses anteriores, incluindo 
o mês a que a factura respeita.

O equipamento GEM é fornecido por defeito com  
transformador de corrente de 50 A, podendo ser 
equipado com variantes até 3200 A*

A

B

C

Potencialidades

Especificações Técnicas

Temperatura de funcionamento

Temperatura de armazenamento

Certificações

Ligações

Indice Protecção

Tensão admissível

Corrente

Diametro cabo (mm)

Dim. Barramento (mm)

Peso

Dimensões ABC (mm) 

-25 a 60ºC

-30 a 70ºC

CE, cUrus e CSA

Parafusos 1.5 a 6mm2

IP20

230 a 400VAC

3200A

-

50 x 125

700g

  107x196x60*

300A

max. 23

20 x 5

200g

50A

max. 23

20 x 5

150g

46x84x69  

* montagem vertical

ACESSÓRIOS



A Empresa

Fundada em 2006 a Lightenjin concentrou 
a sua atividade na área da consultoria em 
Light Design, executando projetos de ilumi-
nação para interior e exterior.
A sua proximidade com os mais reputados 
gabinetes de arquitetura e design permi-
tiu-lhe executar projetos de iluminação em 
espaços icónicos e de grande prestígio.
Com a evolução das tecnologias de gestão 
de iluminação a Lightenjin alargou a sua 
área de atuação aos projetos de sistemas 
de controlo para continuar na vanguarda da 
tecnologia da iluminação, utilizando equipa-
mentos eletrónicos e software para 
aumentar a eficiência energética.
 
A gama de produtos                 marca um 
ponto de viragem para a empresa, que para 
além do design assenta na robustez e 
eficiência energética e agrega toda a 
experiência adquirida ao longo dos anos.






