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Soluções ifm para
Unidades hidráulicas
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Soluções ifm para
Unidades hidráulicas
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Eletrônica de vibração

Sensor de vibração

Sensor de monitoramento de água

Sensor de monitoramento de partículas

Sensor de monitoramento de fluxo

Sensor de monitoramento de nível

Sensor de pressão do sistema hidráulico

Sensor de pressão para identificação de filtro entupido

Sensor de detecção de transbordamento

Módulo de entradas IO-Link

Software LR SmartObserver

Taxa anual de licença

Serviços de configuração e comissionamento

DescriçãoQuantidadeItem

Para garantir o pleno funcionamento do processo é adequado que o óleo esteja com a 
pressão e temperatura requerida para o sistema que é acionado. A garantia do fluxo é 
capaz de indicar problemas de desgaste das bombas e de vazamentos na tubulação.

Controle de pressão, fluxo e temperatura 

A eletrônica de vibrações VSE monitora a vibração do motor de acionamento elétrico e 
da bomba hidráulica. Com esse sistema é possível detectar danos nos rolamentos, 
defeitos elétricos, danos nos componentes internos das bombas além de cavitação e 
desgastes de componentes mecânicos.

Como monitorar a condição das bombas hidráulicas?

Quais são os desafios presentes no processo 
de monitoramento de unidades hidráulicas?

- Controle de contaminação por partículas para evitar danos de   
  válvulas, atuadores e bombas.
- Controle de contaminação por água do reservatório devido 
  a condensação de vapor de água e problemas de processo.
- Controle de pressão, fluxo e temperatura do fluido pressurizado.
- Monitoramento da condição das bombas hidráulicas.

O que a ifm oferece de solução?

O monitoramento da condição das bombas pode evitar quebras 
inesperadas que acarretam em perdas de produção. A ifm possui 
ampla linha de sensores com conexões variadas e faixas de 
pressão adequadas para garantir medições precisas.
- Monitoramento de pressão diferencial no filtro para indicação 
  de entupimento.
- Monitoramento da quantidade e tamanho de partículas   
  sólidas no óleo.
- Monitoramento de contaminação por água no reservatório
- Monitoramento do nível no tanque hidráulico.
- Monitoramento de temperatura do óleo.
- Monitoramento de vibrações nas bombas e motores do 
  sistema hidráulico.
- Monitoramento da pressão do sistema hidráulico.
- Monitoramento de nível para evitar transbordamento.

Solução
completa a partir de

R$ 41.900,00*

*Preço com impostos inclusos, 
sujeito a alterações sem 

aviso prévio.

Por princípio, a água é um elemento indesejado em fluidos hidráulicos e lubrificantes. Uma 
elevada concentração de água pode afetar seriamente a operação ou causar danos. O 
sensor LDH100 mede a umidade relativa no óleo com um elemento de medição capacitivo 
na faixa de 0...100 %. Além da umidade relativa, o sensor transmite a temperatura do 
fluido como sinal analógico. O contador de partículas óptico LDP100 monitora o grau de 
pureza ou o nível de sujeira em óleos hidráulicos, conforme as normas ISO4406 e ISO6149-2.

Como monitorar a contaminação do óleo?


