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Instalação 
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Instalação 
Requisitos mínimos de funcionamento: 
 
1.  Ligação fixa à internet e um router wireless (o sistema 

Cloogy não suporta internet 3G por banda móvel) na 
empresa; 

2.  Abastecimento eléctrico em baixa tensão, com potência 
até 20,7 kVA;  

3.  Em caso de quadro tri-fásico será necessário adquirir duas 
pinças amperimétricas extra; 

Serviço de Instalação: 
 
1.  Instalação paga: 35€ s/IVA 
2.  Serviço prestado pela Mr Electric 
3.  Número de contacto = suporte (+351) 239 096 292 
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Para terminar a 
instalação será 
necessário aceder a: 
www.Cloogy.com 
e aceder a ‘O Meu 
Cloogy’ 

Instalação 
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Instalação 
O processo de registo implica a criação 
de uma conta pessoal: 

E o respectivo preenchimento dos dados 
da conta associada ao Cloogy instalado: 
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Instalação 
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Os interfaces 
iOS: iPhone e iPad – disponível em 
http://itunes.apple.com/tr/app/Cloogy/id509469703?mt=8 
 
Android: disponível brevemente em https://play.google.com/store 
 
Meu Cloogy: disponível em www.Cloogy.com 
 
Display Cloogy*: disponível no Kit HOME e Kit PRO 
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Os interfaces 
Áreas	  funcionais	  

O	  Meu	  Perfil	  

Visão	  geral	   Consumos	  

Tomadas	  
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Os interfaces 
Visão Geral Potência	  em	  uso,	  actualização	  

em	  tempo	  real	  

Consumo	  realizado	  até	  ao	  
presente	  momento	  (kWh	  e	  €)	  

Comparação	  entre	  o	  presente	  
dia	  e	  o	  homólogo	  da	  semana	  
anterior	  

Média	  do	  dia	  decorrente	  até	  à	  
hora	  em	  apresentação	  (kWh	  e	  
€)	  
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Os interfaces 
Visão Geral 

Consumo	  realizado	  até	  ao	  
presente	  momento	  (kWh	  e	  €)	  

Comparação	  entre	  o	  consumo	  já	  
realizado	  e	  o	  objecKvo	  definido	  
pelo	  uKlizador	  

Previsão	  de	  consumo	  até	  ao	  
final	  do	  presente	  mês	  (€	  e	  kWh)	  



13 

Os interfaces 
Visão Geral 

ObjecKvo,	  em	  custo,	  para	  a	  
factura	  eléctrica	  mensal	  

Edição	  do	  objecKvo	  mensal	  

Indicador	  de	  previsão	  de	  
cumprimento	  de	  objecKvo	  
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Os interfaces 
Visão Geral 

Equivalente	  de	  kg	  de	  CO2	  
emiKdos	  pelo	  consumo	  eléctrico	  

Equivalente	  em	  árvores	  
necessárias	  para	  realização	  da	  
captura	  do	  CO2	  emiKdo	  

Equivalente	  de	  carros,	  em	  circuito	  
urbano,	  que	  são	  necessários	  reKrar	  
da	  estrada	  para	  compensar	  o	  CO2	  
emiKdo	  
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Os interfaces 
Visão Geral 

ParKlha	  da	  performance	  no	  
Facebook	  e	  TwiSer	  

ParKlha	  da	  Pegada	  Ecológica	  no	  
Facebook	  e	  TwiSer	  
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Os interfaces 
Tomadas Nome	  do	  equipamento	  

monitorizado	  

Detalhe	  da	  tomada	  inteligente	  
(ver	  próx.	  Slide)	  

Consumo	  em	  €,	  realizado	  até	  ao	  
presente	  momento	  pela	  tomada	  
inteligente	  

Botão	  de	  acção	  ON/OFF	  da	  
tomada	  inteligente	  
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Os interfaces 
Tomadas 

Botão	  de	  navegação	  nos	  
intervalos	  temporais	  
seleccionados	  

Selecção	  de	  intervalos	  
temporais	  

Consumo/Custo	  cumulaKvo	  
realizado	  no	  período	  temporal	  
em	  visualização	  

Barras	  de	  consumo	  do	  intervalo	  
temporal	  em	  visualização	  

Botão	  de	  controlo	  ON/OFF	  

Área	  de	  gestão	  das	  tomadas	  
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Os interfaces 
Electricidade 

Botão	  de	  navegação	  nos	  
intervalos	  temporais	  
seleccionados	  

Selecção	  de	  intervalos	  
temporais	  

Consumo/Custo	  cumulaKvo	  
realizado	  no	  período	  temporal	  
em	  visualização	  

Previsão	  de	  consumos/custos	  
para	  o	  intervalo	  temporal	  
seleccionado	  

Gráficos	  de	  consumos	  do	  
período	  temporal	  seleccionado	  

Pegada	  ecológica	  do	  intervalo	  
temporal	  seleccionado	  
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Os interfaces 
Electricidade 

AcKva	  comparação	  entre	  o	  período	  
temporal	  em	  visualização	  e	  o	  
respecKvo	  período	  homólogo	  

Selecção	  das	  unidades	  de	  
apresentação	  preferenciais	  

Simulador	  de	  tarifas	  
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Os interfaces 
O Meu Perfil 

Terminar	  sessão	  

Alterar	  password	  

Descarregar	  o	  Manual	  Cloogy	  

DesacKvar	  o	  Cloogy	  

Apagar	  conta	  Cloogy	  

Guardar	  dados	  pessoais	  
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Os interfaces 
Display 

Tecla	  ENTER	  
Serve	  para	  navegar	  entre	  os	  
diferentes	  sensores	  do	  Cloogy®.	  
A	  indicação	  do	  sensor	  
monitorizado	  aparece	  ao	  centro	  
do	  Monitor	  Cloogy®,	  em	  cima.	  	  

Tecla	  ESC	  
Conseguirá	  navegar	  entre	  os	  
consumos	  dos	  diferentes	  períodos	  
temporais.	  Se	  carregar	  no	  botão,	  
poderá	  ver	  no	  canto	  superior	  direito,	  
por	  baixo	  da	  hora,	  a	  indicação	  do	  
período	  temporal	  a	  que	  se	  referem	  os	  
dados	  mostrados.	  	  

Tecla	  DOWN	  
Permite-‐lhe	  navegar	  pelos	  consumos	  
registados	  em	  cada	  momento,	  pela	  
média	  referente	  ao	  período	  temporal	  
selecionado	  e	  pelo	  histórico	  do	  
período	  temporal	  selecionado.	  

Tecla	  UP	  
Serve	  para	  selecionar	  a	  medida	  
dos	  valores	  apresentados.	  	  
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Os interfaces 
Display 

Potência	  de	  sinal	  

Tarifa	  em	  vigor	  

Potência	  em	  uso	  indexada	  à	  
potência	  contratada	  

Valor	  de	  potência,	  €,	  e	  kg	  

Instante	  da	  monitorização	  

Hora	  e	  data	  actual	  

Unidade	  de	  medição	  



Obrigado pela vossa atenção 

Francis Bull 
Biz Development 
Manager 
fbull@isa.pt 
M: +351 917 004 399  


