
Portfólio
Soluções de monitorização energética e ambiental

Energy and environmental monitoring solutions
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Quem somos / Who we are  

• OptiSigma foi fundada em 2010 com o objetivo de responder às atuais necessidades e desafios nos setores da energia
e do ambiente, oferecendo soluções avançadas e inovadoras para monitorização e poupança de energia. A sua equipa
tem mais de 20 anos de experiência em I&D de soluções industriais e estratégias de manutenção eficientes.

• Hoje em dia, OptiSigma assume-se como uma empresa pioneira de I&D, criando e desenvolvendo produtos próprios
altamente inovadores e sofisticados e oferecendo serviços de engenharia de elevada qualidade, incluindo consultoria,
auditorias, estudos e manutenção no domínio das instalações, sistemas e processos industriais.

• Na OptiSigma, trabalhamos de forma empenhada com o objetivo de lhe oferecer soluções avançadas para reduzir o
consumo energético.

• OptiSigma was founded in 2010 with the aim of responding to current needs and challenges in the energy
and environmental sectors, offering advanced and innovative solutions for energy savings and monitoring.
Its team has over 20 years of experience in R&D of industrial solutions and efficient maintenance
strategies.

• Today, OptiSigma assumes itself as a R&D pioneer company, creating and developing its own highly
innovative and sophisticated products, and offering high quality engineering services, including
consultancy, audits, studies and maintenance in the field of industrial installations, systems and processes.

• At OptiSigma, we work hard to offer you advanced solutions to reduce energy consumption.
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Premiações / Awards

A OptiSigma foi galardoada com os prémios “EDP Inovação 2013” e “Poliempreende 2012″ e nomeada para o Top 5 do concurso “IET Innovation
Awards 2014”. Mais recentemente, obteve financiamento europeu no programa Horizon 2020 – PME Instrument – Phase 1.

OptiSigma won the “EDP Inovação 2013” and “Poliempreende 2012 ″ awards, and was nominated for the Top 5 of the “IET Innovation Awards 2014”
contest. More recently, OptiSigma managed to get European funding from the program Horizon 2020 – PME Instrument – Phase 1.

Prémios / Awards

Todos os nossos produtos foram desenvolvidos e 
patenteados pela OptiSigma - Energia & Ambiente, Lda.

All of our products were developed and patented 
by OptiSigma - Energia & Ambiente, Lda.
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Os nossos produtos / Our products

Fig. 1. Estrutura integrada “IUV-PV-WF-F”. 
http://iuvsense.optisigma.pt/

On-line data

O IUVSense® é um sistema de monitorização do índice de radiação ultravioleta (IUV) em tempo real. 

É alimentado através de um painel fotovoltaico, o que o torna muito versátil no que concerne aos locais de instalação.

Opcionalmente, pode enviar os dados medidos em tempo real para uma base de dados on-line, podendo estes ser processados 
e mostrados num website dedicado.

The UVISense® is a system for monitoring the ultraviolet 
radiation index (UVI) in real time.

It is fed by a photovoltaic panel, which makes it very versatile 
in terms of installation locations.

Optionally, it can send in real time the measured data to an 
on-line database, which can then be processed and 
displayed in a dedicated website.
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Os nossos produtos / Our products

O InPool® é  um indicador 
analógico com comunicação Wi-Fi 
para monitorização da temperatura 
ambiente e de três indicadores da 
água de piscinas, nomeadamente, a 
taxa de cloro, o pH e a temperatura.

A temperatura ambiente é lida 
localmente por um sensor 
integrado.

Os restantes três indicadores são 
lidos diretamente por Wi-Fi na base 
de dados do Cliente, que é 
atualizada permanentemente.

O InPool® é alimentado através de 
um painel fotovoltaico, o que o 
torna muito versátil no que 
concerne aos locais de instalação. 

InPool® is an analogue display with Wi-Fi 
communication for monitoring the 
ambient/room temperature and three 
water indicators, namely, chlorine rate, 
pH, and temperature.

The ambient temperature is measured 
locally by an integrated sensor.

The remaining three indicators are read 
directly by Wi-Fi in the Customer 
database, which is permanently updated.

InPool® is fed by a photovoltaic panel, 
which makes it very versatile in terms of 
installation locations.

Fig. 2. InPool 5



Os nossos produtos / Our products

Fig. 3. InSPA

O InSPA® é  um indicador analógico 
com comunicação Wi-Fi para 
monitorização da temperatura 
ambiente e de três indicadores da 
água de piscinas, nomeadamente, a 
taxa de cloro, o pH e a temperatura.

A temperatura ambiente é lida 
localmente por um sensor integrado.

Os restantes três indicadores são lidos 
diretamente por Wi-Fi na base de 
dados do Cliente, que é atualizada 
permanentemente.

O invólucro do InSPA® é construído 
em aço inox, conferindo-lhe um 
design e robustez adequados a 
espaços requintados mas com uma 
elevada humidade relativa. 

Pode ser instalado diretamente numa 
parede.

Como é um equipamento de interior, 
é alimentado através de um 
adaptador de tensão ligado à rede 
elétrica de baixa tensão (230 V, 50 
Hz). 

InSPA® is an analogue display with 
Wi-Fi communication for monitoring 
the ambient/room temperature and 
three water indicators, namely, 
chlorine rate, pH, and temperature.

The ambient temperature is measured 
locally by an integrated sensor.

The remaining three indicators are 
read directly by Wi-Fi in the Customer 
database, which is permanently 
updated.

InSPA® has a stainless-steel 
case/frame, providing an adequate 
design and robustness    for exquisite 
spaces with high relative humidity.

This equipment can be fixed directly to 
a wall. 

Being an indoor equipment, it is fed by 
a power adaptor, connected to the 
low-voltage grid (230 V, 50 Hz).
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Os nossos produtos / Our products

O InMonitor® é um dispositivo de monitorização e comunicação on-line, 
em tempo real.

O invólucro e sistema de fixação deste dispositivo permite a sua 
instalação direta em quadros elétricos, sem necessidade de qualquer 
tipo de adaptação adicional.

A versão com 12 canais permite monitorizar até 12 cargas monofásicas, 
4 cargas trifásicas com leitura de 3 correntes por carga, ou 6 cargas 
trifásicas com leitura de 2 correntes por carga.

Permite, opcionalmente, a implementação de um serviço de envio 
automático de SMS de alerta para telemóveis pré-definidos com base 
nas variáveis medidas e/ou calculadas.

Pode ser usado em instalações industriais/empresarial ou domésticas.

InMonitor® is an online monitoring and communication device, in real
time.

The equipment has the configuration of a circuit breaker to be easily
applied to electrical panels without the need for adjacent electrical
panels.

It exists in two versions, one with 6 and the other with 12 channels, thus
allowing to monitor up to 12 single-phase loads, 4 three-phase loads
with 3 currents per load reading or 6 three-phase loads with 2 currents
per load reading.

Optionally, it also allows the implementation of an automatic alert SMS
sending service on the basis of the measured and/or computed variables.

Can be used industrial/business or household applications.

Fig. 4. InMonitor

Fig. 4. Exemplo de instalação e de dados on-line / Installation and on-line data example

On-line data

http://www.optisigma.pt/monitorizacao-de-quadros-eletricos/
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Os nossos produtos / Our products

O LowFlow® é um equipamento em aço inox, para 
redução do consumo de água em chuveiros, integrando 
numa única peça um regulador / estrangulador de caudal, 
e o efeito de Venturi que permite  “volumizar” e 
“oxigenar” a água através da sua mistura com o ar, 
aumentando a projeção/velocidade da mesma à saída do 
chuveiro e, dessa forma, atenuando o efeito de redução 
do caudal. 

Com a sua utilização, reduz-se o consumo de água sem 
afetar significativamente a sensação de 
pressão/velocidade da mesma à saída do chuveiro. A 
redução do caudal de água quente leva à redução do 
consumo de energia para o seu aquecimento, bem como 
a redução de consumo de água que pode ir até 60%, 
dependendo da pressão na rede.

O LowFlow® é o único dispositivo no mercado que 
permite reduzir o consumo de água nos chuveiros sem 
perda de pressão.

LowFlow® is a stainless steel device for reducing 
water consumption in showers, integrating a flow 
regulator / throttle in one piece, the Venturi effect 
that allows to “volumize” and “oxygenate” the 
water through its mixture with the air, increasing 
the water projection/speed at the shower output, 
thus, attenuating the flow reduction effect.

With its use, water consumption is reduced 
without affecting significantly the water 
pressure/speed sensation during the shower. The 
reduction in the flow of hot water leads to a 
reduction in energy consumption for heating, as 
well as a reduction in water consumption up to 
60%, depending on the pressure in the water 
piping network.

LowFlow® is the only device in the market that 
allows water savings without loss of pressure in 
the shower.

Experimental test in a flat Experimental test in a villa

Wall-mounted shower

Hand shower

Fig. 5. 8



Os nossos produtos / Our products

O BobiSoft® é um programa informático 
para projeto e análise de enrolamentos 
estatóricos de motores de motores 
elétricos.

O programa BobiSoft® foi especialmente 
desenvolvido para o projeto, análise 
comparativa e otimização de 
enrolamentos estatóricos de motores de 
indução trifásicos.

Permite projetar/avaliar dois 
enrolamentos diferentes de forma 
simultânea, para uma comparação fácil e 
rápida. 

Podem ser gerados e impressos 
relatórios automáticos contendo 
parâmetros-chave, esquemas numéricos, 
esquemas gráficos, formas de onda da 
FMM, dados do teste das perdas no 
ferro, e dados dos clientes/serviços.

BobiSoft® is a software for design and 
analysis of electric motor stator 
windings.

The BobiSoft® software was specially 
developed for the design, comparative 
analysis, and optimization of three-phase 
induction motor stator windings.

It allows to design/evaluate two different 
windings simultaneously, for an easy and 
fast comparison. 

Automatic reports can be generated and 
printed, containing key parameters, 
numerical schemes, graphical schemes, 
FMM waveforms, iron loss test data, and 
customer/service data.

Fig. 6. 9



Os nossos produtos / Our products

InSwitch® is na ultracompact electronic device for 
soft-starting and steady-state performance 
improvement of low-voltage three-phase induction 
motors, in the power range of 4 to 37 kW.

It also performs motor condition monitoring and 
protection.

It has Bluetooth and RS-485 communication, is self-
powered, and can be installed inside or outside the 
motor terminal box. 

It can replace traditional electromechanical star-delta 
starters and electronic soft starters, being potentially 
cheaper, more efficient and more reliable. The energy 
savings in variable-load motors can reach 15-20% in 
the low-load operation periods (load ratio < 40%).

Android application for InSwitch®

InSwitch® é um dispositivo eletrónico ultracompacto para 
arranque suave e melhoramento do desempenho em regime 
permanente de motores de indução trifásicos de baixa tensão 
na gama de potência de 4 a 37 kW.

Permite ainda a monitorização das condições de funcionamento 
e a proteção do motor.

Este dispositivo tem comunicação Bluetooth e RS-485, é 
autoalimentado e pode ser instalado dentro ou fora da caixa de 
terminais do motor.  

Pode substituir os tradicionais arrancadores estrela-triângulo 
eletromecânicos e os arrancadores suaves eletrónicos (soft-
starters), sendo potencialmente mais barato, eficiente e fiável. A 
poupança de energia em motores de carga variável pode 
ascender aos 15-20% nos regimes de carga baixa (nível de carga 
< 40%).
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Serviços / Services

Consultoria Técnica Especializada em Energias Renováveis e Sistemas Elétricos de Força Motriz

Conscientes da necessidade de se reduzir o impacto ambiental associado à produção e consumo de energia elétrica, o que impõe o aumento 

da utilização de fontes de energia renováveis e o melhoramento da eficiência energética dos sistemas/equipamentos elétricos, a OptiSigma 

especializou-se na otimização de sistemas elétricos de força motriz industriais e na elaboração de projetos fotovoltaicos à medida, aleando a 

sua experiência internacional ao conhecimento, com vista a projetar as soluções que melhor se adaptam ao objetivo do cliente, maximizando a 

eficiência energética e minimizando o impacto ambiental. Assim, e como cada projeto é um projeto, aguardamos o vosso contacto para 

percebermos as suas necessidades e aconselharmos aquilo que nos parece ser a melhor solução.

Specialized Technical Consulting in Renewable Energies and Electric Motor Systems
Aware of the need to reduce the environmental impact associated with the production and consumption of electricity, which requires an increase in the use of 
renewable energy sources and an improvement of the energy efficiency of electrical systems/equipment, OptiSigma specializes in the optimization of 
industrial electrical motor systems and the development of customized photovoltaic projects, combining its international experience with knowledge, aiming 
designing the solutions that best adapt to the customer objective, maximizing energy efficiency and minimizing the environment impact. Thus, and as each 
project is a project, we are waiting for your contact to understand your need and to advise what seems to be the best solution.

Após-venda

- Instalação

- Suporte técnico

- Manutenção

After sales

- Installation

- Technical support

- Maintenance
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Os nossos Clientes / Our Customers
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Galeria de imagens / Image gallery

Hotel Jupiter Algarve

Condominium APVNSE

Hotel Jupiter Albufeira

IUVSense IUVSense & InPool

InSPA
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Contatos / Contacts

CTCV – Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro

Rua Coronel Veiga Simão

3025-307 COIMBRA | Portugal

(+351) 239 100 400

(+351) 930 500 050

comercial@optisigma.pt

www.optisigma.pt

Acompanhe-nos nas redes sociais
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