
ATÉ QUE PONTO SUA 
FÁBRICA É “VERDE”?

Soluções de Economia de Energia



Até 70% dos custos do ciclo de vida de uma típica instalação de ar comprimido 

correspondem ao consumo de energia. E você sabe como avaliar a sua instalação 

de ar comprimido em relação a essa média?

 

Por meio da detecção de vazamentos, da medição do fluxo útil, do consumo de 

energia, dos ajustes de pressão e da qualidade do ar... Os consultores de energia 

da Atlas Copco avaliam a eficiência energética da sua instalação. Eles revelam as 

melhorias que você pode introduzir e indicam a economia que isso pode lhe proporcionar. 

Além de informar o quanto a sua fábrica é realmente verde,  

a Atlas Copco também demonstra como torná-la ainda mais verde.

O ar comprimido é um dos recursos mais importantes para a 

indústria. É também um dos maiores consumidores de energia. 

Portanto, qualquer economia obtida com os sistemas de ar 

comprimido tem um impacto significativo sobre os custos 

e sobre o meio ambiente.
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VOCÊ SABIA?



A abordagem da Atlas Copco concentra-se 

na redução da conta de energia como um 

todo, o que significa que examinamos a sua 

instalação de ar comprimido de ponta a ponta, 

desde a geração de ar comprimido, até a rede 

de distribuição e os pontos de consumo.  

Nós indicamos onde economias em potencial 

podem ser obtidas. Em seguida, sugerimos 

ações apropriadas para otimizar a situação. 

O aumento da eficiência energética de uma 

instalação de ar comprimido pode economizar 

muito dinheiro.

DO CALOR 
GERADO POR UM 
COMPRESSOR PODE 
SER RECUPERADO 
E REUTILIZADO

DE REDUÇÃO DO 
GASTO COM ENERGIA 
é POSSívEL POR 
MEIO DO MELHOR 
CONTROLE DO 
AjUSTE DE PRESSÃO

DA PERfORMANCE 
ENERGéTICA DE 
INSTALAÇÕES DE 
AR COMPRIMIDO 
ANTIGAS é PERDIDA 
COM vAZAMENTOS

DA ENERGIA 
NOMINAL é 
CONSUMIDA POR 
COMPRESSORES 
OPERANDO SEM 
CARGA

DO CUSTO TOTAL 
DO CICLO DE vIDA 
DE UM 
COMPRESSOR 
é GASTO COM 
ENERGIA
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www.atlascopco.com/case

A Atlas Copco é a primeira a 

introduzir um selo de Energia para 

instalações de ar comprimido, semelhante aos selos de energia para 

residências, edifícios e eletrodomésticos: CASE2. Ele quantifica e classifica

o desempenho energético da sua instalação em uma escala de A a G.
 

A Atlas Copco classifica as instalações de ar comprimido com base  

na Energia Específica Requerida (SER, Specific Energy 

Requirement). Em outras palavras, o CASE2 compara a energia útil

usada na saída com a energia na entrada.
 

O Selo de Energia CASE2 lhe permite compreender até que ponto

sua instalação de ar comprimido é realmente verde.

Analisando, otimizando e 

monitorando a sua instalação de 

ar comprimido, você conseguirá 

minimizar seus custos e 

maximizar sua eficiência.

MINIMIZE SEUS CUSTOS COM AR COMPRIMIDO
Um selo de energia para instalações de ar comprimido

ANALISE

OTIMIZEMONITORE



1 ANALISE A SUA INSTALAÇÃO

Uma compreensão clara das demandas variáveis ao longo do tempo é 

fundamental em qualquer processo de otimização do sistema. Definir as 

limitações do seu sistema de ar comprimido atual é a chave para encontrar a 

melhor solução que proporcione a melhor eficiência energética à sua empresa.

Compreendendo seus Sistemas de Ar Comprimido

Estime o seu Potencial de Economia

MINIMIZE SEUS CUSTOS COM AR COMPRIMIDO

Uma auditoria AIRScan completa inclui um levantamento minucioso de todos os 

parâmetros relevantes da instalação de ar comprimido. Usando as informações 

obtidas, nossos especialistas em ar comprimido elaboram e lhe fornecem um relatório 

abrangente e altamente detalhado, incluindo análise de custos, gráficos e pontos de 

partida para a melhoria do sistema de ar comprimido. Por meio de medições 

e simulações, o AIRScan identifica o seu potencial de economia.

Para que você compreenda o potencial de economia de energia, a Atlas Copco faz uma 

avaliação prévia da sua instalação e efetua um cálculo aproximado dos gastos com energia 

que seriam economizados com essas alterações, bem como das emissões de CO2

que poderiam ser reduzidas.



www.atlascopco.com/energyrecovery

2
Nossa família de Controladores Centrais ES 
interliga todos os compressores e secadores, 
reduz a faixa de pressão global, elimina a 
necessidade de uma pressão operacional 
mais elevada e otimiza o uso de 
compressores o tempo todo.

OTIMIZE O SEU CONSUMO DE ENERGIA
Melhorando o seu Sistema de Ar Comprimido

Reduza eficazmente a faixa de pressão

Use a sua energia duas vezes 
Um dos melhores métodos para melhorar 

o consumo energético total de uma fábrica 

é recuperar o calor gerado pelos compressores 

e reutilizá-lo em outros processos.

Pré-aquecimento 
de água para 
caldeiras

Uso em 
aquecedores



www.atlascopco.com/smartlink

3OTIMIZE O SEU CONSUMO DE ENERGIA

O SMARTLINK, Programa de Monitoramento de Dados da Atlas Copco,  

oferece uma visualização completa da sua produção de ar comprimido.  

Além de monitorar e confirmar as soluções de economia, ele também ajuda 

a prever problemas em potencial, possibilitando preveni-los. Por fim,  

mas não menos importante, ele monitora continuamente as alterações 

no sistema e usa esses dados para informá-lo sobre melhorias futuras.

MONITORE A SUA INSTALAÇÃO
E garanta a sua eficiência futura

Meça, preveja, previna, otimize



ctenergysavings.atlascopco.com
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www.atlascopco.com

Como seu parceiro de negócios, nós entendemos a sua 
necessidade por soluções confiáveis e eficientes para um ar de 
qualidade. É nosso objetivo aumentar a disponibilidade do seu 
equipamento com mínimo custo operacional total, utilizando 
os recursos da melhor forma. Isso é o que chamamos de 
produtividade sustentável. 

COMPROMETIDOS COM A PRODUCTIVIDADE SUSTENTÁVEL


