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Monitorização do Ar Comprimido



Biaut - Ar comprimido

• Para manter a competitividade, a industria deve ter um controlo 
absoluto dos seus custos.

• O Ar é gratis, mas o ar comprimido NÃO!

• Um dos principais custos de produção de qualquer produto está no ar
comprimido.

• No Geral controlamos o gás, agua, Combustíveis, mas não o ar
comprimido…… O ar não deixa manchas nem cheiro mas é o mais
oneroso. 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
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Biaut - Ar comprimido

• A maioria das pessoas na industria não compreendem o seu sistema 
de produção de ar comprimido e não conhecem:

• Quanto lhes custa realmente o ar comprimido?

• Com que pressão de ar comprimido estão a trabalhar?

• Que pressão de ar comprimido realmente necessitam?

• Que caudal realmente necessitam?

• Quanto ar desperdíçam?

• Qual é a eficiência real da central de ar comprimido?

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
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Custos anuais de energía causados por fugas

(Fuente: www.druckluft.effizient.de;  kW x 0,06 € x 8.000 Bh/a)
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Perdas devido a “crescimento descontrolado“

p bar

Source: VDMA seminar "Economic pressure supply", 2000

Perdas de pressão:

• linhas extensas
• diámetros interiores pequeños
•Curvas apertadas
• Reduções
• acessórios e ligações

p  0 a:

• vávulas de Macho Esférico
• válvulas de borboleta
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Biaut - Ar comprimido

• ¡Ajuste dos diámetros das tubagens ao consumo de ar comprimido!

• Linhas demasiado pequenas aumentan a perda de carga por frição e 
aumentam os custos energéticos

• Linhas demasiadamente 

•  Vmax até 6-8 m/s

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
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Biaut - Ar comprimido
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

• Custos devidos a perdas de pressão:

• O incremento de 1 bar provoca um aumento de aproximadamente 
6-10% nos custos da energia
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Variáveis que devemos medir….

• Ponto de Orvalho

O ponto de orvalho mede-se por dois motivos: 

Em primeiro para evitar a condensação da água na linha de ar comprimido.

Em segundo para evitar particulas e material organico.

(Maior duração dos componentes pneumáticos/ Melhora da qualidade do ar de forma 
constante e uniforme/ Evita a corrosão das linhas de ar comprimido/ menores custos de 
manutenção/ menor resistência à passagem do ar nas tubagens que se traduz em
menores perdas de pressão , aumento assim a poupança energética/ O custo da 
medição é muito menor ao custo hora de paragem)

• Caudal: 

A medição de caudal vai permitir conhecer consumo do proceso e dimensionar toda a 
central de ar comprimido, e calcular a eficiência
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Variáveis que devemos medir….

• Pressão: 
Usa-se como variável indireta do consumo de ar. É um paramentro
importante de avaliar nomeadamente na definição das pressoes de 
trabalho dos equipamentos

• Partículas de óleo :
A medição das partículas de óleo é fundamental para enquadrar a clase de 
ar produzido nas normas existentes

• Indiretas: 
Consumo eléctrico, temperaturas.
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Temperatura do ponto de orvalho
(Tecnologías de medicão)

Mudanças físicas:

Higrómetro: Alteração no comprimento de uma fibra

Psychrometer: Alteração da temperatura

Alterações elétricas resistivas capacitivas y cerámicas.

Alterações ópticas, refração IR do nível depositado.

Prós e contras: 

Estes equipamentos por mudanças físicas e ópticas tem como vantagem o baixo custo. 
Como desvantagem tem o facto de se usarem apenas para medições à pressão
atmosférica e serem pouco precisas e detriorarem-se fácilmente.

Os equipamentos elétricos, cerámicos e resistivos tem como desvantagem a lentidão na 
medição para alem de que se torna complicado a sua limpeza uma vez saturados. Não é 
fácil abarcar todo o espetro de medições no ar comprimido.
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Os critérios procurados nos 
produtos CS

• Resposta rápida

• Fácil limpeza

• Pouco desvio

• Alta repetitibilidade

• Todo o rango de medição do ar comprimido (-80º)

Terminal junctions

Ceramic substrate

Base electrode 

Porous cover-electrode 

Polymer layer

porous cover electrode

polymer layer

base electrode

terminal junctions      

ceramic substrate
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Equipamento para medição humidade e 
temperatura do ponto de orvalho -80/+50º

• Equipamento portátil 

DP500

• Equipamento de medicão  em contínuo 

Con registo

DS400

Sem registo só Display

DS52

FA400

• Só sensor

FA410

FA415
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DP 500 Medidor portátil de punto de rocío

• Aplicações:
• Ar comprimido: para verificação do 

funcionamento dos secadores 
frigorificos, de membrana ou de 
adsorção.

• Gases industriais : medição da humidade 
em gases como N2,O2 CO2 etc.

• Industria dos plásticos : para verificação 
da secagem do granulado da matéria 
prima

• Ar comprimido medico/ ar respirável
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• Características especiais:
• Medição precisa da temperatura do 

ponto de orvalho mesmo abaixo de -
80ºC

• Tempo de resposta rápido 
• Visualização dos resultados em display 

gráfico e operações via “touch screen”
• Data logger integrado para 

armazenamento de dados
• Interface USB para retirar dados com 

pen.
• Com possibilidade de seleção de várias 

unidades de medição como 
g/m³, mg/m³, ppm V7V, g/kg, ºCtdatm

DP 500 Medidor portátil de punto de rocío
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KIT Ponto de orvalho DS 400 (encaixar e pronto!)
Kit muito versátil para medição da temp. Ponto orvallho, com ecrán gráfico tátil e 
registo. Com interface ETHERNET opcional.
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KIT ponto de orvalho DS 400

• Características especiais:
• Display gráfico de 3,5” touch

screeen

• Sistema preparado para plug-in: 
com todas as ligações efetuadas

• 2 contactos de alarme (230Vac, 3ª)
ajustáveis.

• Saída analógica de 4…20mA.

• Opção: Interface Ethernet e RS485 
e protocolo Modbus

• Opção: Webserver
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KIT ponto de orvalho DS 52 para secadores de 
Refrigeração (encaixar e pronto!)

• KIT tudo em um
• Consta de:

- Medidor de proceso digital DS 52

- Sensor de Pto. Orvalho FA 415

- Camâra de medicão Standard

• Principais funções:
• Sistema pronto para ligar, tudo 

completamente cableado.
• Não necessita de manual de instruções
• 2 contactos de alarme (230 VAC, 3 A)

Pré-alarme e alarme principal ajustáveis 
• Salida analógica 4…20 mA 
• Unidade de alarme opcional:

Sonora e luminosa (luz vermelha contíua)
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KIT ponto de orvalho DS 52 para secadores de 
Refrigeração
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FA 400 de -80…20 °Ctd

O medidor de ponto de orvalho ideal, com display integrado e alarmes para 
secadores frigorificos, de membrana ou de adsorção

Características especiais: 

• -80…20 °Ctd

• display integrado

• Alarme ajustável via keyboard (60 V, 0.5 A)

• Pode ser aplicado em sistemas com pressões 
superiores a 350 bar (Versão especial)

• Rápido tempo de resposta

• Estabilidade de leitura 

• Saida aãlógica de 4…20 mA

• 2 versões para  secadores de refrigeração 
e secadores de adsorção
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FA 400 sensor ponto orvalho com display
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FA 415  - O novo sensor de ponto de orvalho para alicações 
típicas em secadores de refrigeração

Caraterísticas Principais : 

• Saída analógica 4…20 mA

• Preciso, estável a longo prazo

• Rápido a nível do tempo de resposta

FA 415 o sensor de ponto de orvalho ideal 

para a monitorização do valor em secadores de 
refrigeração com saída analógica de  4…20 mA

• Rango de medida -20…50 °Ctd
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FA 410 desde -80…20 °Ctd

Dados técnicos  FA 410 

O sensor de ponto de orvalho ideal para a monitorização de secadores de 
membrana e adsorção

Aplicações típicas em sistemas de ar comprimido 
com secadores de granulado com pontos de 
orvalho muito baixos até -80 °Ctd

Funções principais: 

• Rango de medida -80…20 °Ctd

• Extremamente estável a largo prazo

• Saída analógica 4…20 mA

• Insensível á condensação

• Versões especiais alta pressão 
até 350 bar

• Rápido tempo de resposta
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...A câmara  correcta para cada situação de medição...

Câmara de medição  
standard para ar 
comprimido até 16 bar
Pedido no. 0699 3390

Câmara de medição de 
ALTA PRESSÃO para ar 
comprimido até 350 bar*
Pedido no. 0699 3590

Câmara de medição 
para secadores de 
granulado até 250 mbar
Pedido no. 0699 3490

Camara de medição do 
ponto de orvalho 
atmosférico
Pedido no. 0699 3690

Câmara de medição 
para garrafas de ar 
respirável até 350 bar*
Pedido no. 0699 3690

* No caso de pressões superiores a  
50 bar, por favor, solicite a versão         

especial FA 300, pedido no. 0699 4003
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Instalação

FA 410

Tubagem ar 
comprimido

Tubagem ar comprimido

Câmara de medição

Conexão standar

Tubo capilar

FA 410
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Medição de Caudal e Consumo
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O benefício na medição do Consumo!

c) Informação do consumo de ar dos 
departamentos individuais

d) Atribuição de custes a produtos
produzidos

e) Determinação da quantidade de 
fugas (e. g. fim de semana)
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caudal de ar (tecnologias)

• Tubo de pilot e pressão diferencial: Têm a vantagem de ser 
económicos, contra altas quedas de pressão e grande deriva.

• Turbina: São económicos mas não muito usados para altas 
velocidades do ar comprimido, para além do que  necessitam
compensação da pressão e temperatura.

• Ultrasónico: Podem ser pouco invasivos mas necessitam
compensação de temperatura e pressão para além de serem caros.

• Vortex: Necessitam compensação e têm um preço não muito
económico, rangos de início de medição alto.
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Porque é tão importante a medição  do consumo de ar?

¡O ar comprimido é muito caro!

Exemplo:

Planta de produção mediana 
Tamanho da empresa 200 empregados
Capacidade típica do compressor 16m³/min = 960 m³/h
Factor de eficiência 80% incluíndo trabalho noturno em vazio
Potência elétrica 100 kW
Tempo de operação diária 2 turnos de funcionamento/ 16 h
Tempo de operação anual 276 dias = 4416 h (11meses/ 6dias)
Custos energía 4416 h x 80 kW x 0.11 €

 38,000 €
Fugas aprox. 20 a 30% do consumo total,

(valor típico)
 aprox. 10.000,00 €

28



CAUDAL DE AR (Prós e Contras)  

Principio de 

medida
CS-instruments 

Termico

650-1555€

Tubo de 

Prandtl

Diferencial de 

pressão

1.000€

Vortex

3.000€

Flutuadores Contador de 

gas turbina      

4.000€

Ventagens Medida diretamente dos 

valores normais , 

dinámica alta de medição

, mede as fugas mais

pequenas , de fácil 

instalação, baixo preço.

Até 50 bar de alta 

pressão !

Mecanica robusta Insensível ás 

turbulências

Mecânica 

robusta

Simples e de 

baixo preço

alta resistência á 

passagem do  

fluído

desvantagens Os valores lidos podem 

ter desvios aquando a 

presença de água.

Requer

compensação da  

pressão e da 

temperatura.

Tem que ser 

ajustado 

exactamente , 

inexacto en el 

rango inferior

Requer

compensação da  

pressão e da 

temperatura.

Pouca

repetitibilidade

Grandes quedas 

de pressão

Requer

compensação

da  pressão e

da 

temperatura.

Não é 

adequado para 

pequeñas 

fugas.

Requer

compensação

da  pressão e da 

temperatura.

Não adequado

para baixas

pressões.

Normalmente 

sem saidas

elétricas.

Requer

compensação

da  pressão e da 

temperatura.

Não é adequado

para pequeñas 

fugas.
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Método térmico

• Mede directamente o caudal  em Nm³/h 
(caudal másico).

• Muito preciso inclusive em baixos rangos. 
Adequado para medir fugas e consumo de ar.

• Independente  da pressão e temperatura.

• Sensor másico térmico!

• Rápido e de fácil montagem do sensor 
mesmo com a tubagem sob pressão.

• Ligação à tubagem com uma válvula de 
macho esférico de  ½“.
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Qual é o  melhor sistema de medição, para cada caso?

Principio de 

medida
CS-instruments 

termico

Tubo de 

Prandtl

Diferencial de 

pressão

Vortex Anemo-metro Flutuador Ultrasónico

Vantagens medidas directamente 

en los valores 

normales , la dinámica 

alta de medición , mide 

las fugas más 

pequeñas , de fácil 

instalación , bajo precio 

, hasta 50 bar de alta 

presión !

Mecânica 

robusta

Insensível às 

turbulências

Mecânica 

robusta

Também

disponivél com a 

identificação da 

direção do fluido.

Simples e de 

baixo preço.

Baixa 

resistência à 

passagem do  

fluído.

desvantagens Desvios dos valores 

em caso de haver água 

Requer

compensação

da pressão e 

Temperatura.

Tem que ser 

ajustado 

exactamente,

em função do 

rango inferior.

Requer

compensação da

pressão e 

Temperatura.

Tem que ser 

ajustado 

exactamente, em

função do rango 

inferior.

Pouca

repetitibilidade.

Graves quedas de 

pressão

Requer

compensação

da pressão e 

Temperatura.

Não é

adequado

para 

pequenas

fugas

Requer

compensação da

pressão e 

Temperatura.

Suja-se

fácilmente.

No é adequado

para pequenas

fugas.

Perda de pressão.

Rolamentos

desaparecem.

Requer

compensaçã

o da pressão

e 

Temperatura

Não

aconselhado

para 

pressões

baixas. 

Normalmente 

sem saídas

elétricas

Requer

compensação

da pressão e 

Temperatura

Não

aconselhado

para fugas 

pequenas
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¿Cuáles son las ventajas del consumo de 
tecnología de medición de CS Instrumentos ?

• La instalación de un sensor de 
consumo VA 400 a través de la válvula 
de bola estándar de 1/2 " 
( incluso bajo presión )

1/2" mounting thread

1/2" ball valve
closed



Instalação em Pressão

33

Instalación alternativa sin soldadura en la tubería existente :

 atornillar un collar de perforación lugar en el tubo 

collar de perforación lugar con ½ " válvula de 
bola

collar de perforación punto montado con ½ " válvula de bola
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¿Cuáles son las ventajas del consumo de 
tecnología de medición de CS Instrumentos ?

No sistema hay más rápido y más fácil: 

-Elegir lugar de medición , sección de 
-medición recta 
-Tornillo en el collar de perforación de 
punto presión 

- broca en el dispositivo de perforación 
, válvula de bola abierta  y hacer taladro 

-Cierre la válvula de bola, desenroscar 
el equipo de perforacion



Aplicación 50 bar
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Flow station DS 400 for compressed air and gases
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• Medicion de todas las variables

• Caudal de aire

• Punto de rocio

• Presion

• Temperatura

• Consumo electrico …

•Consumo de agua

DS 400
m³/h °Ctd bar A °C
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Evaluacion en PC hasta 256 estaciones de caudal

Special features:

• Up to 256 flow stations 
connectable via RS 485

• 100.000 millones de datos en 
cada equipo

• Lectura on line de los valores
desde el PC 
(caudal actual, total consumido)

• Todas las comunicaciones: :
- Profibus DP Slave
- Interbus Slave
- Modbus RS 485 Slave
- Modbus on TCP
- CANopen
- DeviceNet
- M-Bus (only pulse counter)
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Evaluacion en PC hasta 256 estaciones de caudal

USB interface

CS Soft para la evacuacion de datos



Inch Inner pipe 

diameter in mm

Meas. range

from to

1/4" 8.5 0 90 l/min

1/2" 16.1 0.2 90 m³/h

3/4" 21.7 0.3 170 m³/h

1" 27.3 0.5 290 m³/h

1 1/4" 36.0 0.8 480 m³/h

11/2“ 41.9 1.0 550 m³/h

2" 53.1 2.0 900 m³/h
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Caudalimetro de aire economico

VA 420
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Graficas de consumo



Pressão

• En el caso de la presión, debido a su muy bajo precio y que la
tecnología de la mayoría de los fabricantes utilizan componentes
cerámicos, el factor critico es más repetitividad y precisión.

• CS instruments cuenta con precisiones desde 1% a un 0,5% de
precisión de fondo de escala con escalas desde 0-400mBar a 0-400bar



CALIDAD DE ACEITE

Soluciones químicas: Son soluciones poco precisas y sin trazabilidad. Con la ventaja del precio.

Soluciones ópticas.

Medida : contenido de aceite residual en mg de aceite / m³ estándar ( basada en 1,0 bar, + 20 ° C, 
humedad relativa del 0% ), de conformidad con la norma ISO 8573-1 

Presión de servicio : 3 bar ( g ) para máx. 16 bar ( g ) ) 
ver placa de características 

Rango de medición :  0,01 - 5000 mg m³ contenido de 
aceite / residual ( de acuerdo con ISO 8573-1 ) 

Precisión de medida : La precisión de medición es 0003 
mg / m³ Límite de detección ( aceite residual ) : 0,0006 mg / m³ 

Cantidad de gas de medición : aprox. De 2 a 3 litros 
estándar / minuto relacionados con 1,0 bar absolutos y + 20 ° C ( expandido) . 

La cantidad de medición de gas depende de la presión de funcionamiento .



Resumen de tecnologías de CS 
instruments

• Pto de rocío: capacitivo (-20º,-40º,-60º,-80º)



Caudal: Másico

• Secciones de medida ½” y 12” 

• Velocidad máx. 224 m/s

• Hasta 40bar
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CS Soft Energy para obtener cálculos energético y de 
fugas en sistemas de aire comprimido
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Definición de los tipos de compresores individuales
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Definición de los umbrales de carga/descarga y parada
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Definición de los costes por kWh (día y noche tarifa 
ajustable)
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Vista gráfica / análisis de la carga / en espera / tiempo 
de parada
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Evaluación de la estación del compresor
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Cargar / reposo / parada como gráfico circular


