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MTI – SMART ROOM PERMITE:

POUPANÇA DE PELO MENOS 20% DA FATURA

DE ELETRICIDADE

AUMENTO DO CONFORTO TÉRMICO DO

CLIENTE/HÓSPEDE



PORQUÊ?
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▪Grande pegada ambiental dos edifícios

• Sistemas de AVAC 
- Estes consomem entre 50 a 60% de energia elétrica dos edifícios.

• Desperdício de energia elétrica e térmica 
- Desequilíbrio entre o conforto térmico dos hóspedes e o consumo de energia elétrica para

atingir esse conforto,

▪Necessidade de reduzir os custos energéticos dos edifícios

• Aumento exponencial dos custos com a energia elétrica,

• Ineficiência Energética nas Unidades de Alojamento.



4

Ineficiência Energética nas Unidades de Alojamento
Alguns exemplos, no Ar Condicionado, com um uso incorreto:

Após Check In, o Cliente chega ao Quarto e a Temperatura está fora do intervalo de Conforto, optando por set points extremos (18ºC ou
30ºC);

Funcionamento sem Clientes no Quarto;

Funcionamento com janelas abertas, seja no Verão ou Inverno;

Funcionamento, estando a temperatura exterior entre os 23ºC a 25ºC;

Após o Check Out, ficam equipamentos elétricos ligados (ex: Ar-Condicionado, Tv, Iluminação, Termoacumulador), 

Alguns sistemas atuais de interruptor de cartão ou magnéticos nas janelas, cortam a corrente ao Ar-Condicionado e não o desligam 
corretamente, reduzindo assim, o seu tempo de vida, com necessidade frequente de substituição de Placas.



5

• A solução permite Ganhos de eficiência Energética nas Unidades

COMO?
Monitoriza, controla e gere os equipamentos elétricos disponíveis,
garantindo o melhor conforto ao Hóspede e eliminando os desperdícios de
energia elétrica no uso dos sistemas de Ar Condicionado.



COMO?
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Dispositivos de IoT (Internet of Things) não intrusivos, fáceis de instalar e 
configurar que trabalham com qualquer marca e sistema de ar-condicionado

Integração com sistemas IPTV, BMS e PMS

• Controlador de ar condicionado inteligente,

• Controlador para sensores de movimento,

• Sensores magnéticos de janela/porta de radio frequência

• Sensores de presença de radio frequência
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▪Software

• Monitorização, Controlo e Gestão dos vários parâmetros,

COMO?

• Sistema de classificação da pegada ecológica do hóspede,

• Programas de recompensa dependendo da pegada ecológica do hóspede,

• Poupança previsível de pelo menos 20% com o custo da eletricidade associado ao AC,

• Utilização de IA para otimização dos custos operacionais do Hotel.



MODULO IMPLEMENTAÇÃO SUBSCRIÇÃO ANUAL INCLUÍDO

MTI Smart Room
247,00€

por quarto
47,00€ 

por quarto

✓ Parametrização e configuração inicial
✓ Contrato de manutenção de 1 ano
✓ Formações
✓ 2 licenças de hóspede para a Client App por quarto
✓ 2 licenças técnicas para o back office.

Fornecimento de Hardware incluido na implementação por quarto:

Opção base:
✓ 1 controlador de ar condicionado inteligente por quarto
✓ 1 hub de Radio frequência por quarto
✓ 1 Servidor de MQTT por hotel
✓ 1 sensor magnético por radio frequência de janela/porta por quarto
✓ 1 PIR RF por quarto

Addons:
✓ controladores IoT para sensores de movimento convencionais
✓ Controlador/gateway de iluminação
✓ Servidor de MODBUS TCP/IP ou de BACNET TCP/IP

CUSTOS DE INVESTIMENTO / MANUTENÇÃO
- Versão Base -
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Acresce IVA à taxa legalmente aplicável



CICLO DE POUPANÇAS
FATURA ELETRICA HOJE

• 100 Unidades de um Hotel, consomem em média 8.000€/mês, 96.000€/ano e 100 Unidades de um Aldeamento, consomem em média 12.000€/mês e 144.000€/ano. 
• Os sistemas HVAC/AC de um hotel representam cerca de 60% do consumo e num aldeamento 40%.

INVESTIMENTO
• 100 Unidades Alojamento, correspondem a um 

investimento na solução base de 24.700€.

SUBSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO

BENEFICIO

• 100 Unidades Alojamento, correspondem a um custo anual de 
4.700€.

• Hotel - A poupança estimada de 40%,dos 60%
que representa o HVAC /AC, reflete-se em
24% do valor da fatura da energia elétrica, o
que corresponde no 1.º ano a 23.040€.

.
• Aldeamento - A poupança estimada de

40%,dos 40% que representa o HVAC /AC,
reflete-se em 16% do valor da fatura da
energia elétrica, o que corresponde no 1.º
ano a 23.040€.

ROI
• Hotel - Considerando o investimento inicial e a manutenção do sistema no 1ºAno de 29.400€ e uma poupança de 23.040€,

temos o retorno do Investimento em 18 Meses.

• Aldeamento - Considerando o investimento inicial e a manutenção do sistema no 1ºAno de 29.400€ e uma poupança de
23.040€, temos o retorno do investimento em 18 Meses.
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Solução de Software e Hardware utilizando IoT e IA para o Mercado 

Global de Alojamento Turístico

A SOLUÇÃO MTI HOTEL – SMART ROOM TORNA AS:

MAIS CONFORTÁVEIS

UNIDADES MAIS SUSTENTÁVEIS

MAIS INTELIGENTES



Miguel Silva
+351 962 021 852
miguel@managingtheintelligence.pt
www.managingtheintelligence.pt

Contactos


