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As informações fornecidas nesta apresentação possuem
descrições gerais destinando-se somente para a divulgação do
sofware e não devem ser consideradas em aplicações reais que
necessitem de um pré-atendimento especializado. Para
informações mais detalhadas da linha de produtos, deve-se
estabelecer contato com nosso departamento de engenharia de
vendas, que irá direcionar a documentação técnica adequada de
acordo com a necessidade da aplicação.
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Como posso economizar
energia e utilidades sem
prejudicar o conforto
ambiental ?

Quando é vantajoso
contratar um serviço de
gerenciamento e
supervisão via Internet ?

Quando um programa
de eficiência energética
é adequado à minha
empresa ?

Quanto vale cada
insumo, matéria prima
ou produto
desperdiçado para a
empresa e para o meio
ambiente ?

Minha conta de
energia elétrica está
sob controle ?



Fornecer soluções inteligentes no segmento de Gerenciamento e Controle

de Energia Elétrica e Utilidades através de suas linhas de produtos e

serviços, possibilitando a redução dos custos e do impacto ambiental com

foco nos objetivos de cada cliente.
Missão

Visão

Valores

Ser reconhecida como uma empresa parceira, que contribui com o

crescimento sustentável através do escopo de produtos e serviços

fornecidos, permitindo a identificação das oportunidades de economia e da

melhora contínua na utilização racional dos recursos disponíveis em seus

clientes.

A GESTAL desenvolve estratégias e políticas que priorizam as questões

éticas para a tomada de decisões em todos os campos, tornando mais

sólidas as suas relações com os principais pontos de contato como

clientes, fornecedores, parceiros e funcionários.



A gestão racional dos recursos através
de um sistema de automação inteligente
é o parceiro número um de qualquer
empreendimento para redução de
gastos com operação, energia elétrica e
utilidades.

Foi pensando nisso que a GESTAL desenvolveu
uma  solução composta por hardware, software e
serviços para Gerenciamento e Controle visando
auxiliar empresas como indústrias e instalações
prediais na redução dos custos e do impacto
ambiental.





• Comunicação via porta serial local, celular ou ethernet;

• Supervisão local e/ou remota via software supervisório SMART32;

• Possibilidade de integração ao serviço SMART ENERGY para
gestão remota via INTERNET;

• Medições de energia elétrica através do medidor da concessionária
ou medidores / transdutores internos além de medições virtuais
através de fórmulas;

• Medições de utilidades e entradas analógicas;

• Entradas digitais para monitoração de status de equipamentos;

• Saídas digitais para controle de demanda, consumo e fator de
potência.

CONTROLADOR DE ENERGIA E UTILIDADES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SINCRONISMO COM A CONCESSIONÁRIA de energia para
os períodos de tarifação ponta/fora de ponta;

PORTAS DE COMUNICAÇÃO Ethernet UTP TJ45 10 Mbps,
RS232, 2 x RS485;

PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO aberto, MODBUS RTU;

RETENÇÃO de dados por bateria;

PROTEÇÃO contra surtos e ISOLAÇÃO galvânica entre
alimentação / medição / ethernet.



O Software SMART32 foi concebido com a finalidade de integrar, num ambiente homogêneo, o Controle e o
Gerenciamento de Energia Elétrica e Utilidades sendo aplicável para instalações industriais ou prediais permitindo a

otimização dos insumos básicos sem prejuízo da produção e do conforto ambiental, entre outros.

A solução é baseada num
Sistema composto por unidades

de Controle e/ou unidades
concentradoras conectadas ao

SMART32 através de rede
ethernet, serial RS485, modem

ou até mesmo internet.



Menus e Navegação

O SMART32 é composto de um
conjunto de recursos comuns a todos
os equipamentos a ele conectados e
um outro conjunto de recursos que
variam conforme o tipo ou modelo do
equipamento, disponibilizando ao
usuário duas barras distintas de
ferramentas.

Com esta disposição a navegação e
operação por menus pré-estruturados
torna-se amigável e eficiente.

Nos slides a seguir exemplificamos
alguns recursos de configuração,
operação e emissão de relatórios.



Configuração das medições de energia elétrica



Configuração das saídas digitais para controle



Configuração do controle de energia elétrica - Dema nda e Fator de Potência



Configuração dos usuários

Para configuração ou alteração
em qualquer parâmetro do
Sistema é solicitada senha de
acesso.

Dentro do SMART32 é possível
cadastrar 10 usuários em nível
de programador (acesso
completo às configurações) e
50 usuário em nível de
operador (acesso restrito).

Dentro do histórico de eventos
do Sistema são registradas
todas alterações realizadas
com identificação do usuário.



Supervisão das medições de energia elétrica - “Supe rvisão geral”

Com a utilização de objetos gráficos e
dinâmicos além de uma navegação
operacional otimizada, a supervisão é
amigável, rápida e segura. O usuário não
precisa mais do que um toque para
acessar relatórios/gráficos de demanda,
consumo ou fator de potência sem sair da
supervisão.

Além disso, opcionalmente (através da
ferramenta “editor de telas”), o usuário
pode criar suas próprias telas de
supervisão dedicada a aplicação.



Supervisão das medições de energia elétrica - “Supe rvisão de Grandezas Elétricas”



Supervisão das medições de utilidades



Supervisão das entradas de estado



Supervisão das saídas digitais



Configuração e supervisão de alarmes



Relatório de históricos de eventos dos equipamentos

O relatório de eventos é estruturado
por tipos de eventos, permitindo
filtragem pré impressão por data/hora,
ordem cronológica, além de seleções
em tempo real do tipo de evento.



Relatórios de energia elétrica



Simulação de cenários

Além dos relatórios reais, a ferramenta de simulação permite a elaboração
de cenários futuros através da inclusão ou retirada de cargas e capacitores,
durante o período selecionado, gerando assim novos panoramas para o
perfil energético da instalação.



Relatório de estatísticas de energia elétrica

Através de uma pesquisa sobre o arquivo de medição
de energia elétrica selecionado é possível extrair
informações como maiores demandas no período, os
fatores de potência mais indutivos e capacitivos.



Fatura de energia elétrica real e simulada

Com esta ferramenta o SMART32 fornece uma
prévia da fatura emitida pela concessionária ao
final do período de tarifação, também podendo
ser emitido para medições setoriais internas.
Além disso, o módulo fatura fornece várias
funções de otimização do contrato como cálculo
para diferentes grupos tarifários e cenários
simulados.



Fatura e relatório de utilidades



Relatório de grandezas analógicas

O relatório de grandezas
analógicas pode ser
apresentado de diferentes
formas, para valores médios,
máximos e mínimos
incorporando funções de
zoom e com periodicidade
selecionável.



Relatório dos Ciclômetros - Período diário e totali zado por período

No relatório de ciclômeto é possível
acompanhar e consolidar os registros
de consumo (kwh) registrados no
ciclômetro do multimedidor de energia
elétrica (válido apenas para alguns
modelos de medidores - nos consulte).



Análise de otimização do contrato de demanda



Cálculo da quantidade de capacitores para correção do fator de potência



Cálculo do consumo projetado e comparativo com meta

A ferramenta para acompanhamento
da meta de consumo ou bloco de
energia contratada é inteligente pois
agrega funções de simulação de
cargas ou geradores, além de projetar
o consumo de acordo com um
determinado perfil da instalação e não
apenas de forma linear, o que permite
uma projeção mais próxima da
realidade.



O usuário pode realizar
rateios sobre medições reais
ou virtuais de energia elétrica
utilizando consumo e/ou
demanda.
Isto permite rateios de
condomínios industriais,
comerciais ou residenciais,
agregando outros custos que
poderão não estar
relacionados diretamente à
energia elétrica ou utilidades
(água, gás, etc.), como folha
salarial, despesas com
materiais de consumo,
honorários, taxas, etc.

Exemplo 01:  Rateio da conta de energia elétrica utilizando o consumo e a demanda
como parâmetros de rateio.
Exemplo 02:  Rateio dos custos de um condomínio comercial contemplando energia
elétrica e água, sobre condôminos medidos diretamente.

Módulo opcional Rateio de Custos



Além das telas de supervisão padrão para
energia elétrica, utilidades e processos, o
SMART32 contempla uma ferramenta opcional
para geração de telas especiais de supervisão
visando enriquecer a supervisão das
informações e ao mesmo tempo permitir que
sejam visualizadas simultaneamente
informações coletadas por equipamentos
distribuídos em vários locais de uma mesma
instalação.

Módulo opcional Desenhador de Telas de Supervisão
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Módulo opcional Desenhador de Telas de Supervisão



Com esta ferramenta o usuário poderá coletar
grandezas provenientes do equipamento de campo.
Desta forma podemos escolher uma ou mais
grandezas do equipamento para serem coletadas de
acordo com a periodicidade. O software Coletor de
Dados armazena os registros históricos das grandezas
selecionadas diretamente no microcomputador,
podendo atuar na estação de supervisão em modo
mono ou multi usuário. Com este módulo o usuário
pode registrar e tabular qualquer variável de entrada
ou de saída dos equipamentos, a partir de 1s, sem
precisar de softwares de outros fabricantes,
constituindo-se assim numa solução robusta e
homogênea.

O Coletor de Dados é fundamental para ensaios de
fabricação onde se necessita correlacionar variáveis
de naturezas diversas por um tempo determinado,
como por exemplo a demanda de energia com a
temperatura de uma zona do forno ou estufa, a vazão
de determinado fluído, o estado de uma válvula, etc.
Com este módulo abrem-se novas possibilidades na
análise e operação do processo até então não
imaginadas até mesmo por limitação dos
equipamentos mais antigos.

Módulo opcional Coletor de Dados



O Relatório Gráfico de Qualidade de Energia Elétrica do Smart32
possibilita ao usuário verificar e analisar de forma fácil e rápida os
registros históricos armazenados no banco de dados do sistema.

Essa ferramenta disponibiliza também ao usuário a opção de
impressão do gráfico e todos os registros que compõem  o período
escolhido pelo usuário. Também é possível a geração de arquivos
em diferentes extensões contendo todos os registros e seus
respectivos status no período escolhido pelo usuário.

Módulo opcional de Qualidade de Energia Elétrica - PRODIST



22 Anos
de Experiência

Credibilidade atestada pelos milhares
de clientes, entre eles os principais

grupos empresariais do país.




