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VAR

COMPENS AÇ ÃO DE ENERGI A RE AT I VA
—

Sistema de vigilância Anti Reativa



Evite Surpresas. Vigilância 24/7 
da reativa da sua instalação.

O VAR (ou mais comummente kvar) é a unidade 
da potência reativa. E, a partir de agora, o VAR 
também é o Sistema de Vigilância Anti Reativa 
nas baterias de condensadores da CIRCUTOR.

O Sistema VAR ajuda-nos a evitar penalizações 
por energia reativa indutiva através de 
avisos inteligentes, mostrados diretamente 
através da página web do serviço ou via 
correio eletrónico e também nos facilita as 
tarefas de manutenção mediante lembretes 
para assegurar o correto funcionamento 
da nossa bateria de condensadores.

Alarga a vida útil 
da bateria e evita 
penalizações.
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VAR
Sistema de vigilância Anti Reativa

Não pague demais. Evite penalizações.

O sistema oferece vigilância online do cos phi 
da sua instalação, e ajuda a evitar uma possível 
penalização na sua fatura elétrica.

Envio automático de alertas via e-mail

 › Alerta cos phi objetivo: Avisamos quando o cos phi 
da instalação cair abaixo do cos phi objetivo.

 › Aviso tendência: Avisamos quando o cos phi da
 Instalação seguir uma tendência de baixa. Detetamos 

uma diminuição constante do cos phi, indicando uma 
perda de capacidade de compensação da bateria.
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Sempre informado

Receba relatórios semanais no seu e-mail 
com os seguintes indicadores:

 › Valor de cos phi: OK ou KO
 › Valor do cos phi médio da última semana
 › Gráficos com a evolução do cos phi das últimas 12 semanas
 › Alertas e avisos ativos.
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Assegura a continuidade do serviço da sua bateria

O sistema VAR permite-lhe receber alertas e 
avisos de manutenção para vigiar o correto 
funcionamento da sua bateria de condensadores.

Receba e-mails quando:

 › Algum escalão não compensa adequadamente.
 › Algum escalão realiza manobras excessivas.
 › Deve realizar a manutenção anual recomendada 

da bateria de condensadores.
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Faça a gestão de todas as suas baterias a partir de um 
mesmo ecrã

Se dispõe de mais do que uma bateria com 
sistema VAR, poderá identificar e localizar de 
uma só vez o último cos phi e os alertas que 
Estão ativos em todo o seu parque de baterias.

O VAR permite-nos:

 › Ver o estado de todas as baterias de uma só vez.
 › Decidir que utilizadores receberão 

os alertas automáticos.
 › Consultar informações detalhadas das suas baterias.
 › Monitorizar, remotamente, o seu parque de baterias.
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Como ativo o meu sistema VAR?

Ligação por Bluetooth - Wi-Fi
Registar a sua bateria em MyCircutor e 
dispor do sistema de vigilância VAR é muito 
simples, necessita apenas de 3 passos:

1. Conecte a sua bateria de 
condensadores à rede Wi-
Fi da instalação através da 
app gratuita MyConfig. 

2. Aceda a MyCircutor.com e identifique-
se como utilizador (ou registe-se 
se for a sua primeira vez).

3. Adicione a bateria de condensadores como
Novo dispositivo, mediante o código ID ou
QR que encontrará no regulador.
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Vial Sant Jordi, s/n
08232 Viladecavalls
Barcelona (España)
t. +34. 93 745 29 00
info@circutor.com

C2SR05.

A CIRCUTOR, SA reserva-se o direito de modificar 
qualquer informação contida neste catálogo.


