
Para um checkup médico, você confiaria apenas em um 
profissional qualificado. Então, por que ligar para alguém que 
não seja um especialista para avaliar um sistema complexo 
como a sua instalação de ar comprimido? Uma auditoria de 
AIRScan lhe oferece um diagnóstico de especialista e uma 
prescrição para melhorias concretas.

AIRScan

Encontre espaço 
para melhorias

O AIRScan é um abrangente sistema 
de auditoria de toda a sua instalação de 
ar comprimido, incluindo consumo de 
energia, demanda de vazão de ar, pressão 
do sistema, qualidade do ar, queda de 
pressão e muito mais, durante um período 
de tempo. 

Desenvolvido por consultores em 
energia extremamente qualificados, o 
AIRScan oferece uma análise confiável 
e indicações bem-fundamentadas para 
melhorias na eficiência de energia.

CONSULTE O ESPECIALISTA



Claro, completo e realista

Um relatório do AIRScan fornece um 
resumo claro para os tomadores de 
decisões, bem como uma profunda 
avaliação dos problemas e soluções para 
seus especialistas técnicos.

O nosso exclusivo software de auditoria é 
capaz de simular diversas configurações 
da sua instalação de ar comprimido. Isso 
nos permite fornecer projeções realistas de 
possíveis economias de energia, bem como 
em benefícios ambientais e financeiros. 

"Como previsto, 
implementar as 
recomendações do AIRScan 
nos proporcionou economias 
imediatas de energia e nós 
recuperamos rapidamente os 
custos da auditoria."

Conquiste o melhor 
desempenho

Dê o próximo passo em eficiência 
energética. Entre em contato com os 
especialistas para saber como a sua 
instalação de ar comprimido pode 
proporcionar um desempenho de 
padrão internacional.
 
Entre em contato com o seu representante 
da Atlas Copco hoje mesmo!

PERGUNTE A SI MESMO...
O que acontece se eu optar por não fazer um AIRScan?
Você corre o risco de perder uma redução significativa do consumo 
de energia. Um típico AIRScan identifica oportunidades concretas 
que resultam em 25 a 30% de economia de energia.

Qual é o risco se alguma outra pessoa fizer a auditoria no 
meu sistema?
O risco é uma análise errônea com recomendações inviáveis, 
resultando em investimentos em soluções que não valem a 
pena. Os nossos exclusivos consultores em energia fornecem 
aconselhamento independente adaptado para as suas necessidades, 
com base nas percepções e inovações mais recentes em tecnologia 
de compressão de ar.  

Que garantia eu tenho da qualidade de uma auditoria?
O AIRScan segue o padrão ISO 11011 para avaliações de eficiência 
energética em ar comprimido, o que garante que toda a sua 
instalação seja avaliada com base em um quadro claramente 
definido. Além disso, se você tiver, ou estiver considerando ter, um 
sistema de gestão de energia ISO 50001, a auditoria do AIRScan 
poderá servir como ponto de referência. 

Eu preciso de uma auditoria completa de AIRScan?
Não necessariamente. A nossa pré-avaliação pode determinar se um 
AIRScan é necessário e o que precisa ser verificado. No entanto, você 
decide o escopo do AIRScan. Por exemplo: vazão de ar, consumo de 
energia, vazamentos, qualidade do ar (padrão ISO 8573, EN 12021 e 
farmacopeia europeia) e revisão de manutenção. 

AIRScan

www.atlascopco.com.br
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