
Cliensol Energy offices in Barcelona 

www.currentcost.es 



 
 
 

Visualització i gestió dels 
nostres consums energètics 

 
 

• Per una nova cultura energètica 

 

• Funcionament Gestor Energètic EnviR 

 

• Funcionament programa online 



Per una nova cultura energètica 

 

El nostre compromís amb el planeta… és el 

nostre compromís amb el futur dels nostres 

fills 



RECURSOS ENERGÈTICS 

Els recursos energètics fòssils s'esgoten. És una realitat. 

Fins quan? Segons els experts fins al 2100. 

 

Necessitem apostar fort per noves tecnologies com ara 

les energies renovables, fissió, hidrògen, etc. 

L'eficiència energètica hauria de ser l'eix principal de tots 

els nostres projectes. 

 



 
 EL CONSUM D'ENERGIA  
 

•El consum d'energia de les famílies 

augmenta un 5% cada any aprox. 

 

 

•L'1,6 % del consum total del país és 

derivat al stand-by. 

 

 

•Poden dir-me quants equips tenen a 

casa seva? A la feina?  

 

•? 



Els equips elèctrics que tenim a casa 

 



UNA NOVA CULTURA ENERGÈTICA:   
    el compromís de tots 
  

•Una gran part dels nostres consums són innecessaris. (stand-by, 

hàbits) 

•El 90% de les persones troben el preu de l'energia elevat, però molt 

poques persones saben el preu real d'un Kwh. 

 

•El consum d'energia origina entre el 60% al 70% de les emissions 

de CO2. 

•Reduir el consum d'energia és també reduir les emissions de CO2 a 

l'atmosfera. 



UNA NOVA CULTURA ENERGÈTICA:    
   el compromís de tots 
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       PRODUCTES CURRENT COST ESPANYA 



Si no ho pots mesurar,  
no ho pots millorar  

Funcionament del gestor energètic EnviR 



         

      Welcome to a connected world 



  El gestor energètic EnviR 
 
El monitor EnviR  ha estat creat amb un objectiu clar: 

 
Canviar la cultura del consum energètic i  
ajudar a eliminar el consum innecessari. 

 
                                                                                 
 
 

El 80 % de les famílies no sap 

com estalviar en les seves 

despeses d'electricitat. 
 
 
 

Només  un 10% de les empreses fa un 

seguiment del seu consum energètic. 



La funció del gestor energètic 

Permet veure el consum d'energia a 
l'instant. 

     (Energia Visible) 
 
Fa visible el valor del consum en euros.  
(Sabem el cost de cada dispositiu.) 
 
Ens permet veure l'energia consumida del 
dia, anterior, setmana, mes. 

     Previsió, no tenim sorpreses en la factura de 
     l’electricitat.                                  

 



Monitor energètic EnviR 

• Potència en temps real 
• Cost en € en temps real 
• Possibilitat  de connexió trifàsica 
• Possibilitat de 10 dispositius control 
• 7 anys de memòria interna 
• Connexió online 
• Connexió amb nous sensors de 

comptadors ( electricitat, gas, aigua ) 
• Connexió amb sensors ESI 
• Voltatge programable 

 
 
 

El màxim control energètic ,amb totes les 
possibilitats de gestión 



Monitor energètic EnviRs 

• Diferents sistemes de comunicació 
• Zigbee, M-Bus, Z-Wave,KNX,GPRS,868MHz 

• Possibilitat de 30 dispositius control 
• Connexió online 
• 15 canals de visualització 
• 15 canals d’alarmes 
• Servei de missatges 
• Possibilitat de monitoritzar comptadors 

d’electricitat, gas, aigua 
 

 
 
 

El màxim control energètic professional  amb 
múltiples possibilitats 



Sensors 
  

Especialment dissenyats per a una connexió ràpida i de precisió. 

• 12mm màxim cable 
• Domèstic  i industrial 
• Transmissor programable 
• 80 Amp màxim 

 

• 12mm màxim cable 
• Sector domèstic  
• Transmissor Mini 
• 80 Amp màxim 

• 30mm màxim cable 
• Sector industrial 
• Transmissor 

programable 
• 300 Amp màxim 

 
• Sector domèstic  
• 13 Amp màxim 



Sensors de comptadors  

Comptador electricitat 
Col·locant el sensor òptic al 
comptador elèctric, podem comptar 
els impulsos imp/kWh i enviar les 
dades al monitor per visualitzar el 
consum en temps real.  

Comptador  gas  
Col·locant el sensor de gas al 
comptador podem comptar els 
passos inductius del comptador 
i enviar les dades directament 
al monitor per a la seva 
monitorització en temps real . 

Comptador aigua  
Col·locant el sensor d’aigua  al 
comptador podem comptar els 
passos inductius del comptador 
i enviar directament al monitor 
per a la seva posterior gestió. 



Connectivitat a internet  

Mòdul Internet NetSmart 
 

El mòdul d’internet permet enviar les dades 
en temps real en periodes de 5 minuts a 
diferents aplicacions  de software amb 
possibilitat  de fins a 10 canals de gestió . 

Mòdul integrat Gateway 
 

Permet enviar les dades directament sense 
necessitat de disposar d’un monitor . 
Especialment indicat per a projectes 
professionals de gestió energètica.  



  

 

 

 

 

 

 Les  possibilitats de gestió 

http://www.cliensol.es/index.php/software.html
http://apps.pachube.com/google_viz/preview.php?f=15734&d=1&w=1300&h=600&g=FF0066
http://www.enio.co.uk/profile/appliances
https://pachube.com/
http://mirubee.com/wp/
http://monitorenergia.blogspot.com.es/
http://my.currentcost.com/account/home.php


Moltes gràcies per reduir  
els vostres consums d'energia  

 

Centre Tecnològic Tecnocampus 
Avd. Ernest Lluch, 32  
08302 Mataró Barcelona 

 
Tomás Garcia 
Director Comercial 
Tel: 937567469-622057375 
tomas.garcia@currentcost.es 

www.currentcost.es  
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