
ifm application package: 
A proteção completa 
para os seus 
compressores.

Sistemas de monitoramento de máquinas / 
manutenção preditiva

compressors.ifm

Na minha planta
tudo funciona bem!



Para processos sem falhas:
Monitoramento e 
manutenção baseada na 
condição de compressores. Diagnóstico contínuo:

São registrados os danos no
motor e as horas de operação
reais.

Detecção antecipada:
Monitoramento de desbalancea-
mento, de desgaste e de vibração
total.

Eficiência máxima:
Diagnóstico permanente de 
problemas de enrolamento ou 
de sujeira em motores elétricos
através da medição de tempera-
tura.

Integração simples:
ifm oferece diversas soluções
adequadas para diferentes tipos
de compressores.

ifm application package
Compressores

ifm application package –

Áreas de aplicação.

Compressores parafuso, por exemplo:

•  no abastecimento de ar comprimido 

   em máquinas-ferramentas

•  nas estações do compressor 

•  na indústria alimentícia

•  no transporte de granulado 

   em máquinas de injeção

•  no monitoramento da vedação 

   do ar em máquinas-ferramentas 

•  na linha de montagem da indústria 

   automobilística

•  na montagem de componentes 

   eletrônicos

•  na compensação de peso em prensas 1

Sensor de vibração montagem roscada

Sensor de vibração montagem adesiva com cabo incluído
1

Sensor de temperatura

Conversor de sinais de medição para sensores de temperatura
2

Sensor indutivo para detecção da velocidade de rotação3

Eletrônica de diagnóstico4

Fonte de alimentação 24 V5

Cabo de conexão com conector fêmea6

Software de parametrização para eletrônica de diagnóstico

Opcional

LR SMARTOBSERVER visualização e alarme
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2

motor

“Com o monitoramento de compressores, 
agora a manutenção pode ser feita de acordo
com a necessidade. Com o aumento dos inter-

valos, economizamos milhares de euros ao ano.”
(declaração de um 

fornecedor automotivo)

3



Para aplicações 
industriais

Manutenção baseada na condição / 

manutenção preditiva e de acordo com 

a necessidade em vez de intervalos fixos

de inspeção.

Se torna possível programar a reposição

de peças.

Detecção antecipada de vibração de 

desbalanceamento, de falha no 

alinhamento do eixo ou de desgaste 

do rotor no compressor.

Aquisição de dados e análise.

Manutenção baseada na necessidade.

Aplicação do sensor desde a avaliação 

até as ferramentas de análise compatíveis

com a rede.

Escalonável: É possível ampliar para 

outras aplicações e / ou estabelecer 

uma comunicação com sistemas ERP.

Redução de custos.

Evitar paradas 
imprevistas.

Otimizar processos.

Implementar 
independentemente 
da TI própria da empresa.

SMARTOBSERVER
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“Através da detecção de danos nos 
rolamentos pôde ser feita uma manutenção, 

na qual somente os rolamentos foram substituí-
dos. Sem este monitoramento e a rápida inter-
venção, o rotor também seria danificado e teria 

que ser substituído. Nós economizamos 
aprox. 15.000 euros.”

(declaração de um gerente de 
manutenção em uma fundição)

1

IPC

Saiba mais: lista de projetos de monitoramento de compressores 
para download em ifm.com/br/compressor-package
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Garantia de

nos produtos i
fm

Sensores de posição

Sensores para controle
de movimentos

Processamento 
industrial de imagens

Tecnologia 
de segurança

Sensores de processo

Sistemas para 
máquinas móveis

Comunicação 
industrial

Sistemas de monitora-
mento do estado 
de máquinas / 
manutenção preditiva

Tecnologia de conexão

Software

Fontes de alimentação

AcessóriosIO-Link

Sistemas 
de identificação

Acesse o nosso site:
ifm.com/br

Brasil
ifm electronic Ltda.
Rua Eleonora Cintra, 140
Jardim Anália Franco
03337-000 São Paulo
Service Center 0800 5442 436

E-mail: info.br@ifm.com


