MENOS CUSTOS

MENOS PERDAS

MAIS EFICIÊNCIA

ENERGETICALLY
SMART IN WATER
SYSTEMS

A PLATAFORMA SWSS É UMA PLATAFORMA INTELIGENTE QUE PERMITE O
AUMENTO DA EFICIÊNCIA NA GESTÃO OPERACIONAL DOS SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA ATRAVÉS DA VISUALIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO
DISPONÍVEL EM TEMPO REAL E A SUA INTEGRAÇÃO COM FERRAMENTAS
DE PREVISÃO E DIAGNÓSTICO.
FOI DESENVOLVIDA NO PROJETO LIFE SWSS – SMART WATER
SUPPLY SYSTEMS E PERMITE UMA GESTÃO MAIS INTELIGENTE,
EFICIENTE E SUSTENTÁVEL DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA, AO CONTRIBUIR PARA A DIMINUIÇÃO DO CONSUMO
DE ENERGIA E DE PERDAS DE ÁGUA

Os utilizadores da plataforma SWSS podem acompanhar os resultados dos

principais indicadores das infraestruturas do sistema de abastecimento de

água na aplicação SWSS.

1 - Estações elevatórias
Agrega informação relativa a energia, custos e caudais;

Elabora indicadores de performance das Estações Elevatórias e a sua comparação.

2 - Pontos de Entrega
Este menu inclui a previsão de consumos de cada ponto de entrega para as 24 horas seguintes. Adicionalmente a
informação relativa aos pontos de entrega do sistema de abastecimento de água é apresentada em tempo real,
assim como indicadores de volumes fornecidos, caudais e gestão eficiente de níveis dos reservatórios..

3 - Deteção e Localização de Fugas
Este menu inclui a deteção de fugas no sistema de abastecimento de água de forma automática em tempo real.
Adicionalmente é possível o utilizador correr uma ferramenta que indica o local mais provável da localização da
fuga, com base no modelo hidráulico do sistema.

4 - Otimização
Neste menu são disponibilizados os planeamentos de operação otimizada das estações elevatórias para 24 horas,
minimizando os custos referentes à energia do sistema de abastecimento de água, com base na previsão de
consumos dos pontos de entrega e no modelo hidráulico do sistema. Para cada são fornecidas 2 soluções
permitindo ver o risco potencial de cada decisão, uma com nível conservador e outra com mínimo custo. É possível
descarregar um relatório com o planeamento de todas as estações elevatórias do sistema.

5 - Avaliação
Neste menu é possível avaliar o desempenho do sistema ao nível das perdas de água e da eficiência energética.
Os componentes do Balanço Hídrico e do Balanço Energético são automaticamente calculados e disponibilizados
mensalmente, acompanhados por um conjunto de indicadores de desempenho e respetivos valores de referência.
Este menu permite ainda visualizar a evolução dos indicadores de desempenho ao longo do tempo.

Plataforma desenvolvida no projeto

LIFE SWSS
Smart Water Supply Systems
Contribui para a diminuição do consumo
de energia e de perdas de água através de
uma gestão mais inteligente, eficiente e
sustentável dos sistemas de
abastecimento e tratamento de água.

http://life-swss.eu

