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Fique atento. É importante contar com equipe especializada 
para avaliar e identificar o sistema de monitoramento que 
atenderá a sua demanda. Fale com a ENERG e descubra 
como podemos ajudar.

MONITORAMENTO REMOTO CONTROLE TOTAL 24HORAS 

RELATÓRIOS DETALHADOS. 

COM ALERTAS SOBRE A SITUAÇÃO DO GERADORES.
MONITORAMENTO REMOTO DO GRUPO GERADOR 24HORAS

O monitoramento remoto realizado pela Energ permite acompanhar o processo de funcionamento de seus grupos geradores 
via Internet GPRS (Rede Celular /Chip de dados). O Sistema está disponível para equipamentos de pequeno, médio e grande 
porte até os mais complexos sistemas de controle. O dispositivo mais utilizado para realizar o monitoramento remoto de gera-
dores pode indicar em tempo real e com precisão o consumo de energia, controle, comando e uma diversidade de ferramentas 
de supervisão. Através dessa leitura, podemos fornecer aos nossos clientes, conforto, segurança e um suporte técnico de 
qualidade incomparável.

PRINCIPAIS SEGMENTOS

Vários segmentos podem se beneficiar com o uso do Acesso Remoto e atendimento à distância, tais como indústrias, data 
centers, universidades, shoppings, hipermercados, condomínios, empresas, entre outros. As informações armazenadas, 
em “Cloud Computing”, são disponibilizadas para visualização, geração de relatórios e gráficos através da web, dessa forma 
é possível monitorar informações em tempo real e históricas com o custo de uma assinatura mensal.

DIFERENCIAIS NO ATENDIMENTO AO CLIENTE

• Monitoramento Remoto 24 Horas em qualquer local; 
• Resumo Semanal de funcionamento; 
• Identificação e diagnóstico de falhas; 
• Instrumentação e controle em tempo real.

OPERAÇÕES

Através dele é possível acessar o núcleo digital dos 
geradores, para as seguintes operações:
• Ligar ou desligar em modo remoto;
• Verificar os níveis de combustível;
• Medir os parâmetros de consumo e de carga;
• Registrar o histórico de geração de energia;
• Controle de horas trabalhadas;
• Programação dos padrões internos;
• Receber alertas por e-mail das operações de partida, 
desligamento ou deslocamento do grupo gerador.

BENEFÍCIOS E VANTAGENS

• Disponível para laptop, desktop, tablet e smartphone;
• Possibilidade de resolver o problema remotamente, 
gerando econômia de tempo;
• Envia sinais de alerta de velocidade, sobrecarga, bateria 
fraca ou pouco combustível;
• Progamação com alertas e relatórios automáticos de 
manutenção;
• Aumento da confiabilidade, disponibilidade e desempenho 
operacional do equipamento.

MEDIÇÕES MONITORADAS

• Tensões, VAB, VBC e VCA;
• Correntes IA, IB e IC;
• Fator de Potência;
• Frequência (Hz);
• RPM;
• Tensão da bateria;
• Temperatura do Motor;
• Pressão do óleo;
• Outros.

PRINCIPAIS CONTROLADORES SUPORTADOS

• Comap;
• Cummins;
• Deep sea;
• Deif;
• Kva;
• Sices;
• Woodward;
• Entre Outros.

PERSONALIZAÇÃO E CONTROLE EM TEMPO REAL.
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