A Gestão do Consumo
agora em suas mãos.

+ Conectividade
+ Mobilidade
+ Informação
+ Economia

O mais completo aplicativo para
monitorar seu consumo de Energia, Água e Gás.
Informações Diárias e Online
O MOBii Minha Conta oferece informações
sobre o consumo, com foco na economia
de recursos.

▪ Consumo médio diário.
▪ Consumo parcial e total do mês.
▪ Meta de consumo.
O sistema disponibiliza as informações de
acordo com a agenda de leitura definida pelo
condomínio. A frequência pode ser diária,
com horários pré-definidos.

Meta e Previsão do Fechamento
da Conta
É possível configurar a meta no próprio
aplicativo de acordo com o objetivo de
redução de gastos de cada usuário.

O MOBii Minha Conta também sugere o volume
máximo de consumo diário para não exceder a
meta estipulada para o mês.
Gráficos informam se o consumo está dentro do
estimado e a previsão de valor da conta no mês.
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CAS MOBii - Minha Conta

Caça Vazamentos e Alertas
O aplicativo indica suspeita de vazamentos
quando o sistema identifica o consumo
durante a madrugada por 3 dias consecutivos.
Neste caso é gerado um alerta ao usuário
informando o período da ocorrência e
a quantidade desperdiçada.

Pré requisitos

Conexão com internet - 3G, 4G ou Wi-Fi.
Sistemas: Android 2.3 ou superior - IOS 8.0 ou superior.

Sustentabilidade e Consumo Consciente
O MOBii Minha Conta é uma importante
ferramenta para medir o consumo diário de forma
individual, fornecendo informações necessárias
para que a cobrança seja realizada de forma justa
nos condomínios.

Comprometido com o fornececimento de
informações sobre novos hábitos de consumo
de recursos naturais, o website ECo Consciente
oferece informações atualizadas, dicas divertidas
e simples sobre como pequenos atos do cotidiano
podem ajudar a economizar, assim como preservar
o meio ambiente. www.ecoconsciente.com.br

O sistema de medição individualizada da CAS Tecnologia
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Instalação
de medidores
individuais.
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Com MOBii Minha Conta
o cliente final acompanha
seu consumo diário
e alertas de vazamentos.

MEDIDOR
PRINCIPAL
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Dados de consumo
são enviados ao
software da CAS.

RELATÓRIO DE CONSUMO
FECHAMENTO DE CONSUMO
ALARMES
GRÁFICOS
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