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Over IP Over IP -- MissãoMissão

• A Over IP está presente em dois importantes e 
estratégicos mercados para o desenvolvimento de 
Tecnologias de Comunicação de Informação e 
Energia, através do desenvolvimento e fornecimento de 
serviços e sistemas para benefício do cidadão em geral, 
pelo que tem como principal objectivo uma utilidade social.

• Energia: através de sistemas que oferecem não só um 
melhor serviço aos seus clientes finais mas também uma 
economia no fornecimento de energia por parte das 
respectivas entidades, proporcionando vantagens e 
consequentes poupanças ao cidadão.

• TCI: com projectos e sistemas desenhados para uma 
melhor assistência e eficiência de serviços em sectores 
socialmente relevantes e de reconhecida utilidade, tais 
como saúde, segurança, etc.
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Centro de gestão Centro de gestão 
de serviços de serviços 

Inovação Inovação 
Tecnológica Tecnológica 

InstrumentosInstrumentos
financeiros financeiros 

FornecimentoFornecimento
Energia Energia ClienteCliente

UtilizadorUtilizador
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O Sistema TELELightingO Sistema TELELighting

• O Sistema TELELighting é um sistema inovador com 
base em tecnologia patenteada que permite a 
telegestão de sistemas de luzes públicas.

• A utilização de um Internet Protocol permite a 
realização de diagnósticos e o controlo, de uma forma 
remota, dos vários componentes do sistema, 
permitindo desta forma uma gestão precisa de um 
sistema público de iluminação. 

• O sistema TELELighting, através do seu serviço de 
telemático de gestão centralizado, permite-lhe não só 
uma economia em termos gastos energéticos, mas 
também ao nível da manutenção através da redução 
das necessidades de deslocações de equipas técnicas. 

• Um sistema TELELighting garante um serviço de 
elevado valor acrescentado, fiável e de gestão 
contínua, de fácil instalação e utilização.  
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CaracterCaracteríísticas e vantagens do sticas e vantagens do 
Sistema TELELightingSistema TELELighting

•• O sistema TELELighting permite detectar em tempo O sistema TELELighting permite detectar em tempo 
real anomalias no funcionamento de sistemas de real anomalias no funcionamento de sistemas de 
iluminação assim como equipamentos de derivação.iluminação assim como equipamentos de derivação.

•• Diagnosticar a razão e causas da anomalia, Diagnosticar a razão e causas da anomalia, 
centralizando toda a informação necessária, não só  centralizando toda a informação necessária, não só  
para a sua resolução mas também para uma solução para a sua resolução mas também para uma solução 
com o menor impacto financeiro possível.com o menor impacto financeiro possível.

•• Em paralelo, o protocolo IP permite, de forma Em paralelo, o protocolo IP permite, de forma 
centralizada, uma visão e gestão individual de cada centralizada, uma visão e gestão individual de cada 
lâmpada, a partir de um ou mais computadores, lâmpada, a partir de um ou mais computadores, 
permitindo desta forma economias consideráveis ao permitindo desta forma economias consideráveis ao 
nível energético. nível energético. 
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TELELighting um sistema ideal TELELighting um sistema ideal 
parapara : : 

• Redução dos actuais custos de fornecimento 
em electricidade visto todos os sistemas, 
através da gestão tradicional têm consumos 
energéticos superiores às reais necessidades.

• Redução dos custos de manutenção, através 
de uma gestão centralizada de zonas de 
iluminação e de acções de manutenção pré-
definidas para cada local, monitoradas e 
controladas por terceiros.

• Qualidade no serviço de iluminação 
fornecido através de um PC e da gestão 
telemática dos parâmetros de funcionamento.
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ServiServiçços fornecidos pela Over IPos fornecidos pela Over IP

Serviço Serviço 
integrado:integrado:

Segurança & Segurança & 
Serviço Público Serviço Público 

ConstantConstant
technologicaltechnological

adaptationadaptation withwith
supplysupply controlcontrol

Manutenção Manutenção 
fléxivelfléxivel e e 
integradaintegrada

Gestão de Gestão de 
recursos recursos 

Adaptação Adaptação 
tecnologicatecnologica do do 

sistema sistema 

Possíveis Possíveis 
apoios apoios 

financeirosfinanceiros

CITPCITP
((CouncilCouncil

IlluminationIllumination
TownTown

PlanningPlanning))

Análise e Análise e 
Consultoria Consultoria 
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Tecnologia TELELighting Tecnologia TELELighting 
ServiServiçços ao Clienteos ao Cliente

Amortização a Amortização a 
curto prazo com o curto prazo com o 
consequente consequente paypay--
backback automáticoautomático

Melhoria na Melhoria na 
qualidade do qualidade do 

serviçoserviço

Aumenta  o Aumenta  o 
perperííodo modo méédio dio 

de vida dos de vida dos 
sistemas de sistemas de 
iluminailuminaççãoão

Redução de Redução de 
iluminação e iluminação e 

emissões de COemissões de CO22

((KyotoKyoto) ) 

Permite Permite 
economias em economias em 

energia e energia e 
manutenmanutençção de ão de 

2525--40%40%

Gere cada Gere cada 
ponto de luz de ponto de luz de 
forma distinta forma distinta 

e a caixa de e a caixa de 
distribuidistribuiççãoão

Aplica-se a todos 
os sistemas já

existentesDiagnDiagnóóstico, stico, 
controlo e controlo e 
telegestão telegestão 

remotaremota
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O que são ondas portadoras

• É uma tecnologia que utiliza os já existentes cabos de 
electricidade (tanto no interior como no exterior de 
edifícios) para transmitir sinais digitais codificados. 

• Estes cabos são utilizados não só como fonte de 
alimentação para os equipamentos mas também como 
meio de transmissão dos sinais.

Ondas portadoras

Receptor
C.W.

Receptor
C.W.

Máquina de 
lavar 

inteligente 

Lâmpada

Lâmpada 
inteligente
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TELELightingTELELighting
arquitectura da soluarquitectura da soluççãoão
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manutenção 

Armário 
central

Aparelho 
para a 
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Serviço de 
manutenção 

Aparelho 
para a 
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WAN - Extranet

Gestor
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TELELightingTELELighting
arquitectura da soluarquitectura da soluççãoão
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Mercado Português:Mercado Português:
Livro brancoLivro branco

• TEP (Tonelada Equivalente de Petróleo)= 
unidade de medida utilizada pelo Livro 
Branco

• 1.000,00 Kwh  =  0,09 TEP
• TEP  =  11.111,00 Kwh
• Valor de uma unidade TEP é cerca de € 500
• A entidade reguladora do mercado é a 

Direcção Geral de Geologia e Energia

Ver website:
http://www.dge.pt/main.asp?tipo=1&string=TEP
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Example of saving no. 1
with partial turning off 
of the street light

18.628.3394.098,6442.188.96160.817.3001.800.0003.600.0002.000100000

9.314.1692.049,3221.094.48130.408.650900.0001.800.0001.00050000

931.417204,932.109.4483.040.86590.000180.0001005000

186.28340,98421.890608.17318.00036.000201000

93.14220,49 210.945304.0879.00018.00010500

KWhTEP AfterBeforeAfterBefore
Electric
Cubicle

Street
light

Energy
Savings

TEP & KWh

Energy
KWh

Maintenance
Service

€

Calculation based on P.I. systems with 61% of 125 W V.M. lights + 15% 250W 
V.M. + 24% 70W SAP.
Telemanagement with only turning off of 50% of the lights for 50% of the 
duration of nocturnal operation of P.I. (Public Illumination) systems. 
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Example of saving no. 2Example of saving no. 2
with reduction of lightswith reduction of lights’’ intensityintensity

17.855.9593.928,7042.961.34160.817.3001.800.0003.600.0002.000100000

8.927.9801964,3521.480.67030.408.650900.0001.800.0001.00050000

892.798196,432.148.0673.040.86590.000180.0001005000

178.56039,28429.613608.17318.00036.000201000

89.28019,64214.807304.0879.00018.00010500

KWhTEP   AfterBeforeAfterBeforeElectric
Cubicle

Street
light

Energy
Savings

TEP & KWh

Energy
KWh

Maintenance
Service

€

Calculation based on P.I. systems with 61% of 125 W V.M. lights + 15% 250W 
V.M. + 24% 70W SAP.
Telemanagement with only 30% of point flux/light point for 75% of the duration
of nocturnal operation of P.I. (Public Illumination) systems. 
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Example of saving no. 3Example of saving no. 3
with substitution of lightswith substitution of lights

37.781.8008.312,8223.035.50060.817.3001.800.0003.600.0002.000100000

18.890.9004.156,4111.517.75030.408.650900.0001.800.0001.00050000

1.889.090415,641.151.7753.040.86590.000180.0001005000

377.81883,12230.355608.17318.00036.000201000

188.90941,56115.178304.0879.00018.00010500

KWhTEPAfterBeforeAfterBeforeElectric
Cubicle

Street
light

Energy
Savings

TEP & KWh

Energy
KWh

Maintenance
Service

€

Calculation based on P.I. systems with 61% of 125 W V.M. lights + 15% 250W V.M. + 24% 
70W SAP with CHANGE IN LIGHTS TO 100% 70 W SAP.
Telemanagement with only 30% of point flux/light point for 75% of the duration of nocturnal 
operation of P.I. (Public Illumination) systems . 
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ServiServiçços de seguranos de seguranççaa
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central

Servidor de 
gestão

WAN - Extranet

Gestor Emergência Médica Emergência Pessoal

Serviço de táxiServiço
informação ao

cidadão 

Comunidade
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ServiServiçços de utilidade pos de utilidade púúblicablica
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Gestor Veículo
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““TeleleituraTeleleitura”” automautomáática tica 
ServiServiçços de utilidade pos de utilidade púúblicablica
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Utilidade 
pública

Servidor de 
gestão

Comunidade

WAN - Extranet

Gestor

Teleleitura da água 

Teleleitura do 
gás 

Armário 
central 
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BenefBenefíícios do sistema cios do sistema 
TELELightingTELELighting

simples

flexível

expansível

complementar

lucrativo

Fácil aplicação em qualquer sistema público de iluminaçãoFácil aplicação em qualquer sistema público de iluminação

Utilização de diferente tecnologias em função de Utilização de diferente tecnologias em função de 
necessidades reaisnecessidades reais

Gera poupanças concretas para o utilizador finalGera poupanças concretas para o utilizador final

Expansível de acordo com as necessidades Expansível de acordo com as necessidades 
do clientedo cliente

eficiente Transforma uma rede de iluminação numa rede territoriaTransforma uma rede de iluminação numa rede territorial inteligentel inteligente

Fornece outros serviços Fornece outros serviços 
para além da rede de para além da rede de 

iluminaçãoiluminação
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BenefBenefíícios para fornecedores de cios para fornecedores de 
sistemas de iluminasistemas de iluminaççãoão

Controlo e gestão minuciosa sobre terceirosControlo e gestão minuciosa sobre terceiros

Possibilidade de fornecimento de outros serviços com Possibilidade de fornecimento de outros serviços com 
aumento de receitasaumento de receitas

Cria uma fidelização com clientes actuais e Cria uma fidelização com clientes actuais e 
facilita o aparecimento de novos clientesfacilita o aparecimento de novos clientes

Fortalece a liderança de  mercadoFortalece a liderança de  mercado

Com a TELELighting tem uma vantagem tecnologia sobre a concoCom a TELELighting tem uma vantagem tecnologia sobre a concorrênciarrência

Gera receitasGera receitas

satisfação

desenvolvimento

competitividade

negócio

Fidelização de 
clientes

liderança
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OVER IP OVER IP srlsrl..
Via C. Via C. BattistiBattisti 11
40123 Bologna40123 Bologna

Italy Italy 
Tel. +39.051.232009Tel. +39.051.232009
Fax +39.051.271361Fax +39.051.271361

info@overinfo@over--ip.orgip.org
http://www.overhttp://www.over--ip.orgip.org


