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A JAP passou a conhecer os perfis de 
consumo e os custos de energia, das suas 
instalações e respectivos sistemas.
Pouco tempo após o arranque do sistema, 
a EWEN detectou vários sistemas que 
ficavam ligados todo o fim de semana 
(compressores de ar, sistema Avac, etc) 
desnecessariamente, tendo estes casos 
sido corrigidos rapidamente, com 
reduções imediatas no custo de energia.
Os custos de energia na JAP, passaram a 
ser geridos com informação rigorosa, 
inclusive permitindo verificar as facturas 
dos fornecedores de energia.

Auditoria de Energia e Implementação de um Sistema de Monitorização / Gestão de Consumos e 
Custos de Energia, em 14 instalações do cliente (stands de automóveis e oficinas auto)

A JAP Automotive é um grupo empresarial do sector automóvel, com um número significativo de stands de vendas e 
oficinas espalhadas pelo país. Os custos de energia sempre foram uma forte preocupação da administração da JAP, e 
com o forte aumento do preço de energia eléctrica que se registou nos últimos anos em Portugal, este tema ganhou 
ainda mais relevância. Para melhor gerir os custos de energia, a JAP adjudicou à EWEN, a realização de auditorias 
energéticas e implementação de um sistema de monitorização e gestão dos consumos de energia, em 14 instalações, 
algumas apenas com stand de vendas, mas a maioria com stand e oficinas. A EWEN realizou as auditorias, emitindo 14 
relatórios, cada um deles com recomendação de medidas adequadas à instalação em causa.
Em seguida A EWEN  instalou o seu RMS (Remote Monitoring System) nas 14 instalações, monitorizando, QGBT, QE's 
parciais (escritorios, Avac, Oficina, e equipamentos (pintura, compressor, etc).
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