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COMO CONTROLAR O CONSUMO DOS AR-CONDICIONADOS?

Para controlar o consumo de energia dos ar-condicionados da em-
presa é necessário controlar o horário de funcionamento deles, 
bem como a temperatura de trabalho em cada ambiente.
Todo gestor, seja de empresa privada ou pública, sabe que é 
impossível controlar os horários de funcionamento e temperatu-
ras de trabalho dos diversos ambientes da empresa, sem dispor 
de uma tecnologia de telegestão, isso porque em cada ambiente 
de trabalho os usuários têm nas mãos o controle portátil do apa-
relho de ar-condicionado. 
Outra dificuldade que os gestores têm nas suas empresas é 
encontrar uma tecnologia de Telegestão capaz de controlar a 
diversidade de aparelhos de ar-condicionado, em tipos, marcas, 
modelos, potências e idades de uso.

BLOQ AR CONDICIONADO É A SOLUÇÃO

Existem outras soluções tecnológicas para a Telegestão de 
ar-condicionado, como por exemplo: “Sistemas Centralizados 
VRF” e “Ar-condicionado com WiFi e Aplicativo celular”.
Na solução BLOQ Ar condicionado, o gestor não precisa contratar 
projeto de instalação (VRF), e nem precisa trocar nenhum dos 
aparelhos existentes na empresa (Ar c/WiFi e app), bastando 
adquirir e facilmente instalar um dispositivo BLOQ Ar condiciona-

BLOQ
Ar condicionado

TIPOS DE AR CONDICIONADO

do para cada ar-condicionado da empresa. 
O aplicativo web de controle dos BLOQ Ar condicionado é gratuito 
(sem despesas mensais), podendo ser instalado, inclusive, em um 
servidor próprio da empresa, se for uma política de segurança da 
mesma. Qualquer outro caso, o gestor faz a Telegestão pelo aplica-
tivo no servidor web próprio do BLOQ Ar condicionado, com Login 
e senhas privativas.

Com Bloq ar-condicionado implantado, o gestor pode: 

• Bloquear e desbloquear qualquer ar-condicionado
• Definir os horários de uso de cada ar-condicionado
• Definir as temperaturas de trabalho de cada ambiente
• Ligar e desligar remotamente qualquer ar-condicionado

O BLOQ Ar-condicionado, controla o consumo porque:
          
•  Nenhum ar-condicionado liga em horário não autorizado 
•  Os usuários não definem a temperatura do ambiente.

Controle o consumo de energia elétrica dos ar-condicionados, 
controlando remotamente os seus horários de funcionamento e 
a temperatura de trabalho.
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Janela Split

Split cassete

Split piso/teto

Multi split Split duto

Comparando soluções de Telegestão BLOQ AR-CONDICIONADO Ar-cond c/WiFi e App Sistema VRF 

Independe da marca/modelo/idade de uso dos aparelhos existentes na empresa SIM NÃO NÃO 
Fácil instalação nos aparelhos em uso da empresa SIM NÃO NÃO 
Não precisa de técnicos especialistas e projetos para implantar na empresa SIM NÃO NÃO 
Aplica�vo de Telegestão gratuita SIM SIM NÃO 
Programa remotamente horários de Bloqueio/Desbloqueio dos aparelhos SIM SIM SIM 
Programa remotamente Liga/Desliga/Temperatura/Tempo ligado SIM SIM SIM 
Custo de aquisição e instalação da solução  BAIXO ALTO MUITO ALTO 

 

 

BLOQ ar-condicionado 
Caracterís�ca Valores Observação 

Rádio UpLink 
WiFi   2,4GHz (802.11 b/g/n) Modo configuração Smart Config 

Alimentação 
Rede elétrica 90~240VAC 50/60Hz  
Potência máxima O,5W Com Tx a�vo 

Mecânica 
Dimensões 70mm x 63mm x 27mm  
Peso 100 g Com o cabo 
Índice de Proteção IP 64  
Tipo de plás�co ABS An�chama Branco, cinza e preto 
Fixação  Fita dupla face   

Controle Infravermelho 
Emissor  980 nm/Modulação 32KHz 4x Led 5mm (180°) 
Receptor  980 nm/Modulação 32KHz Para aprendizagem 
Códigos Controle remoto universal Cadastro c/o controle original  

Esquema de ligação do BLOQ Ar condicionado

Plataforma BLOQ Ar condicionado
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