Sistema de Gerenciamento
de Ar Comprimido
SIGMA AIR MANAGER® 4.0
Tecnologia chave para a Indústria 4.0
Para compressores e sopradores
www.kaeser.com

SIGMA AIR MANAGER® 4.0

Tecnologia 4.0 de controle de ar comprimido da KAESER
Indústria 4.0 – é a frase chave para descrever a 4ª revolução industrial. Além do foco em “processo
de produção individualizado” e “troca de informações relacionadas com produtos”, outro fator está se tornando cada vez
mais importante: tempo – porque tempo é dinheiro.
Baseada na avançada tecnologia da informação digital, a Indústria 4.0 interconecta homem e máquina, equipamentos e
componentes. Essa revolução tecnológica também é sobre troca de informações em tempo real – sobre dados que podem ser transferidos e analisados em tempo real. É essa capacidade que oferece a vantagem competitiva decisiva! Essa
tecnologia também abre um novo potencial de valor agregado, garantindo utilidade e disponibilidade permanentes, como de
importantes equipamentos industriais, por exemplo.

Identificar, analisar, reagir: em tempo
real

KAESER SIGMA SMART AIR:
Manutenção Preventiva

O SIGMA AIR MANAGER 4.0 é o coração da rede SIGMA
NETWORK e é a tecnologia principal no avançado mundo
da Indústria 4.0. Como controlador central, ele controla
todo o sistema de ar comprimido e, através "Internet das
Coisas", é responsável pela transmissão de dados para
um futuro aplicativo centralizado chamado KAESER SIGMA SMART AIR. Os dados de processos do sistema de
ar comprimido são transmitidos em tempo real. A análise
contínua é subsequentemente realizada com a ajuda de
algoritmos especializados, a fim de fazer uso dos dados
coletados, por exemplo, para fins de manutenção preventiva.

O SIGMA AIR MANAGER 4.0 fornece a base para este
serviço e, juntamente com o uso futuro do serviço SIGMA SMART AIR, torna isso possível. A combinação de
diagnóstico remoto e manutenção preventiva baseada em
necessidades, ajuda a garantir a máxima confiabilidade
do fornecimento de ar comprimido. Com a disponibilidade
dos dados de processos do sistema de ar comprimido e a
análise resultante, é possível identificar o ponto perfeito no
futuro para que o sistema de ar comprimido tenha a sua
manutenção realizada. Isto evita os dispendiosos períodos
de inatividade, aumenta a eficiência energética (graças ao
monitoramento dos principais parâmetros) e permite que
o desempenho do sistema de ar comprimido seja correspondido com precisão, de acordo com a demanda, por
toda a vida útil do sistema. Essa combinação de diagnóstico remoto e manutenção preventiva conforme a demanda,
garante a máxima utilização e potencialmente reduz os
custos de manutenção em até 30%.

O monitoramento centralizado do sistema de ar comprimido (para Manutenção Preventiva) é feito no KAESER DATA
CENTER, juntamente com o gerenciamento permanente
de energia, para garantir a máxima eficiência do sistema
de ar comprimido durante toda a sua vida útil.
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Inovador:
O Controle Adaptativo 3-Dadvanced
Control
Os algoritmos do controle adaptativo 3-Dadvanced Control
orquestram a interação entre todos os componentes e equipamentos em seus sistemas de ar comprimido KAESER.
Como resultado, apenas a quantidade certa de ar comprimido é fornecida para atender às necessidades específicas
da aplicação, garantindo a máxima eficiência energética o
tempo todo.
O controle adaptativo 3-Dadvanced Control é único e analisa
continuamente a relação entre vários parâmetros (por exemplo, eficiência de comutação e controle), e calcula proativamente a melhor combinação de muitos componentes para
alcançar a eficiência ideal. Não são levadas em consideração apenas as partidas e as paradas, mas também as
perdas por períodos de alívio e do conversor de frequência,
juntamente com a flexibilidade de pressão. Além disso, a
pressão de trabalho do sistema de ar comprimido é otimizada e a média de pressão é reduzida.
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SIGMA AIR MANAGER® 4.0

O que tem dentro. O que tem para você.
Atualize o seu sistema de ar comprimido

KAESER SIGMA NETWORK

Todos os componentes na rede com
segurança.
Todos os componentes do sistema compressor
podem ser perfeitamente integrados na rede
KAESER SIGMA NETWORK.

Dinâmica futurista:
O SIGMA AIR MANAGER 4.0 cresce
com você.
Uma simples atualização de software é tudo o que
precisa para expandir o seu sistema de ar comprimido e atender a demanda futura. Não há necessidade de trocar o hardware do seu controlador máster.
Mais detalhes na página 8

Mais detalhes na página 6
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Controle Adaptativo 3-Dadvanced Control

Eficiência ideal.
Monitora e controla a operação do sistema
de ar comprimido e calcula proativamente a
solução de desempenho mais eficiente a partir
de inúmeras opções em potencial.
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KAESER SIGMA SMART AIR

Pacote de serviço completo e
seguro.
A combinação única de diagnóstico e serviço
remotos garante a confiabilidade do fornecimento e uma economia significativa de custos.
Mais detalhes a partir da página 16

Cartão RFID

Login seguro.
A interface RFID integrada garante um login
seguro para pessoal autorizado – sem a
necessidade de senhas.
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CD1

Diagrama P&I ao vivo

Tudo de relance.
Todo o sistema de ar comprimido representado como um diagrama P&I em uma tela de 12
polegadas.
Mais detalhes na página 9

Indústria 4.0

Comunicação e troca de dados em
tempo real.
A KAESER aproveita ao máximo a mais
avançada tecnologia de informação digital
e conecta todos os componentes com o
núcleo do sistema, o controlador SIGMA AIR
MANAGER 4.0. As vantagens: troca de dados
em tempo real para otimização contínua de
energia e custos, combinada com fluxo de
produção contínuo.
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Mais detalhes na página 10

SIGMA AIR MANAGER 4.0 Logic

Controlador programável
integrado.
KAESER CONNECT

Visão geral de operação, consumo
e custo. Qualquer hora, qualquer
lugar
Todos os dados operacionais e de consumo
de energia, bem como informações de custos,
podem ser acessados em qualquer dispositivo
compatível com a rede, a qualquer hora e em
qualquer lugar.

Funções específicas do sistema, individualmente programáveis, como controle da temperatura de admissão, circulação e exaustão
de ar, podem ser implementadas usando esta
ferramenta de planejamento - sem a necessidade de PLC adicional.
Mais detalhes na página 11

Mais detalhes a partir da página 14
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Dispositivo de saída digital, ex. laptop

Centro de controle

Centro de controle

KAESER CONNECT
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SIGMA AIR MANAGER 4.0

KAESER SIGMA NETWORK

SIGMA NETWORK
PROFIBUS master

Várias possibilidades de conexão
para componentes de tratamento

Conexão de compressores
convencionais possíveis

Controlador:
SIGMA CONTROL 2

Controlador:
SIGMA CONTROL

Conexão de compressores
com SIGMA CONTROL 2

Conexão de compressores com
SIGMA CONTROL; conexão para sistemas
com rede Profibus (alternativo SAM 1)

Dados seguros – negócio seguro!
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KAESER SIGMA NETWORK

Com alta velocidade e rigorosas normas de
segurança
A Indústria 4.0 exige muito da rede de dados –
precisa ser rápida, segura e dinâmica futurista. A potente
rede SIGMA NETWORK baseada em Ethernet, desenvolvida pela KAESER, fornece monitoramento ideal e
controle eficiente do sistema de ar comprimido e permite a
operação no contexto da Indústria 4.0.
Além disso, as aplicações industriais possuem demandas
especiais no que diz respeito à tecnologia de comunicação – incluindo a comunicação de máquina para máquina,
que é a base da Indústria 4.0. A tecnologia não só deve
ser durável e facilmente gerenciável no local, como também deve ser globalmente compatível, rápida, segura e
ser capaz de transferir grandes volumes de dados com a
máxima integridade. A rede KAESER SIGMA NETWORK
atende todos esses requisitos e mais.

Base para manutenção preventiva
Juntos, o SIGMA AIR MANAGER 4.0 e a rede SIGMA
NETWORK, criam uma infraestrutura perfeitamente
adequada e fornecem a base para futuros serviços, como
manutenção preventiva ou gerenciamento de energia,
por exemplo. Isto não só reduz os custos, como também
aumenta a confiabilidade e a utilização operacional.
Se necessário, os dados do sistema de ar comprimido
podem ser transmitidos com segurança para o KAESER
DATA CENTER através de uma conexão de banda larga.
Este é o pré-requisito para o KAESER SIGMA SMART
AIR.

Compatível
Dados seguros
Com base na segura tecnologia Ethernet, a rede dinâmica futurista é uma rede local dentro do sistema de ar
comprimido, a qual possibilita a integração otimizada
dos componentes de um sistema. Diferentemente das
soluções atuais de barramento de campo, como Profibus,
CAN ou tecnologias similares, que operam em velocidades relativamente baixas (máx. 12 Mbit/s), esta rede
possui uma velocidade de transferência de dados de 100
Mbit/s. O protocolo de envio e recebimento de dados TCP/
IP, amplamente aceito, constitui a base para o tráfego de
dados na rede SIGMA NETWORK. A rede SIGMA NETWORK usa endereços MAC próprios da KAESER e cria
um segmento de rede fechado e seguro, de acordo com
as recomendações para sistemas de controles industriais.
Um sistema de transferência definido permite a troca
segura de dados com parceiros externos.

Desnecessário dizer que as redes existentes KAESER
Profibus podem ser integradas na rede SIGMA NETWORK.
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SIGMA AIR MANAGER® 4.0

A solução dinâmica futurista que cresce
com a sua demanda de ar comprimido
Portanto, com uma atualização de software, um SIGMA AIR MANAGER 4.0 inicialmente capaz de controlar
apenas até quatro compressores pode ser atualizado para
controlar até oito ou mesmo dezesseis compressores.
Portanto, a capacidade do seu SIGMA AIR MANAGER
4.0 pode ser facilmente adaptada para atender às suas
necessidades atuais de ar comprimido.

Se a sua empresa está crescendo e sua demanda de ar
comprimido também aumentou, é hora de considerar a
expansão do seu sistema de ar comprimido.
Isso não representa um problema para o SIGMA AIR MANAGER 4.0, que foi projetado para acomodar sua crescente demanda de ar comprimido. Uma atualização direta
do software é tudo o que é necessário para expandir a
funcionalidade do controlador máster – não há necessidade de investimento adicional em um novo hardware.
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Para você, isso garante o planejamento de segurança e
é um pré-requisito essencial para que você possa liderar
sua empresa com confiabilidade no futuro.
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Diagrama de fluxo de tubulação e instrumentação (diagrama P&I)

Visualize todo o seu sistema em um diagrama
P&I - ao vivo
O diagrama P&I do SIGMA AIR MANAGER 4.0 mostra
todos os componentes que compõem o seu sistema de ar
comprimido. Os dados também podem ser exibidos para
equipamentos instalados posteriormente e estão disponíveis no SIGMA AIR MANAGER 4.0. Todos os componentes conectados são visíveis facilmente e podem ser
identificados rapidamente por meio de uma designação
clara e individual. Os status operacionais são codificados
por cores para melhor visualização. Tudo o que você vê
é ao vivo!

O diagrama P&I ao vivo exibe os seguintes parâmetros:
- Status operacional de componentes individuais
- Mensagens de alarme e manutenção para
componentes individuais
- Vazão
- Potência
- Pressão
- Sinais de medição adicionais, como pressão de
ponto de orvalho e temperatura ambiente, por exemplo,
podem também ser processados
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SIGMA AIR MANAGER 4.0

Automatic

4

7.19 bar

Energy & costs – Diagram
Start: 01.01.20XX

Status
End:

00:00:00

31.12.20XX

23:59:00

Refresh

Messages

0,9%

Monitoring

9%

Energy & costs

35%

1.1 On load

€ 9,415.20

1.2 Idle

€ 84.74

Energy costs

Volume:
Specific power:
Compressed air index:

Maintenance

56%

99,1%

€ 9,499.94

612,371 m³
6.20 kW/(m³/min)
15.51 €/1000m³

1

Energy costs

2

Amortisation

€ 6,000.00

3

Maintenance costs

€ 1,600.00

Control

€ 9,499.94

SAM 4.0 Logic
Time control

4
5

Initial Start-up

6

Configuration

7
Total costs

€ 17,099.94

Contact
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Certificado de gerenciamento de energia conforme a norma DIN EN ISO 50001

Relatórios de energia num piscar de olhos

Como fabricante líder de sistemas de ar comprimido, não é preciso dizer que a KAESER fornece serviços e conhecimentos
especializados incomparáveis, no que diz respeito a eficiência energética. O SIGMA AIR MANAGER 4.0 é uma solução
abrangente que possibilita armazenar e analisar todos os dados relevantes relacionados a energia do seu sistema de ar
comprimido e criar relatórios específicos para sua certificação – tudo isso num piscar de olhos.

Como o SIGMA AIR MANAGER 4.0
trabalha para você:
Para reduzir os impactos ambientais e os custos para os
seus negócios, a norma DIN EN ISO 50001 define como
as empresas devem melhorar, de forma sistemática e
contínua, a sua eficiência energética e recompensar com
incentivos fiscais e descontos de sobretaxa de energia
renovável. O SIGMA AIR MANAGER 4.0 ajuda a criar os
relatórios de certificação associados de forma efetiva e
rápida, pois fornece armazenamento seguro de dados
operacionais de seu sistema de ar comprimido e oferece
análises detalhadas, além de balanços de energia.

• Exibição gráfica da visão geral de custos (com a possibilidade para entrada de valor manual, por exemplo, para
custos de manutenção e reparos)
• Dados operacionais da memória de longo prazo para
sinais de medição (durante um período de até um ano)
• Configurações de custo de energia
• Dados de desempenho de ar comprimido até 6 anos
Os dados também podem ser exportados. O relatório do
centro de custo pode ser consultado a qualquer momento
através do KAESER CONNECT, com um dispositivo final
compatível com a rede. Além disso, um relatório periódico
pode ser encaminhado para um endereço de email definido pelo usuário.

As informação a seguir são fornecidas:
SIGMA AIR MANAGER 4.0

Manual

4

6.45 bar

Observation
ACCESS MODE

• Valores de desempenho para o sistema de ar comprimido ou componentes individuais para certificação de gerenciamento de energia de acordo com a norma DIN EN ISO
50001• Dados de carga do compressor, fornecimento de
ar, desempenho, requisitos de energia específicos
• Custos totais
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Energy & costs – Period comparison

Status

Interval Months ( M)

Messages

kW

Monitoring

10000

Control
Time control

4000

Initial Start-up

2000

0

@

Energy & costs

8000

6000

M 1/2015

M 2/2015

M 3/2015

M 4/2015

M 5/2015

M 6/2015

Configuration

Power consumption / kWh
Idle

0.00

0.00

0.00

0.00

80.93

10.39

On load

0.00

0.00

0.00

0.00

9871.60

1247.58

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

9952.53

1257.97

Volume / m³

0.00

0.00

0.00

0.00

101348.12

10713.20

Specific power / kW(m³/min)

0.00

0.00

0.00

0.00

5.89

7.05

Contact
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Fácil transferência de dados para o
seu endereço de e-mail

SIGMA AIR MANAGER® 4.0 Logic

Controle programável integrado para funções
programáveis individuais
O SIGMA AIR MANAGER 4.0 Logic permite que funções
personalizadas sejam programadas individualmente através da ferramenta de planejamento KAESER "Engineering
Base".
Portanto, usando funções lógicas, é possível fazer com
que as grelhas de entrada, circulação e exaustão operem
de acordo com a temperatura, por exemplo. Esse potente
recurso basicamente torna redundante qualquer PLC ou
controle lógico adicional.

Operação verão/inverno
de secadores por refrigeração/dessecante

Interruptor de comutação de secador

Essa integração não apenas simplifica a operação, mas
também oferece uma vantagem de custo significativa,
em comparação à combinação usual de um controlador
convencional com um controlador (PLC) lógico programável adicional.
Se você deseja saber mais sobre o SIGMA AIR MANAGER 4.0 Logic basta entrar em contato com o seu representante KAESER sobre este serviço opcional.

Controle de
grelhas de admissão, de circulação e
de escape

Controle de temperatura ambiente

SIGMA AIR MANAGER 4.0 Logic
11

Visor colorido de fácil leitura de 12 polegadas

Tela sensível ao toque durável e fácil de usar
A avançada tecnologia de toque capacitivo, teclas suplementares offset e iluminação LED durável, tornam o
SIGMA AIR MANAGER 4.0 uma ferramenta excepcional-
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mente fácil de utilizar e não apenas no nível háptico, pois
também suporta 30 idiomas.

1) Status

7) SIGMA AIR MANAGER 4.0 Logic

• Visão geral: informações da curva de pressão, exibição
de pressão, valores atuais, histórico
• Pré-seleção manual: seleção de compressor/soprador
• Fontes: exibição de pressão e potência, pré-seleção,
prioridades
• Sistema: exibição do seu sistema no diagrama P&I,
valores de medição, status atual, horas de funcionamento
e dados seriais

O SIGMA AIR MANAGER 4.0 Logic permite que os usuários aproveitem as funções personalizadas e adaptadas
ao seu sistema de ar comprimido específico, Usando
funções lógicas, é possível fazer com que as grelhas de
admissão, de circulação e de exaustão operem de acordo
com a temperatura, por exemplo.

8) Controle de tempo
2) Mensagens
• Exibição de mensagens "não reconhecidas"
• Exibição de mensagens "atuais"
• Exibição de histórico (todas as mensagens)

• O sistema de ar comprimido pode ser controlado através
do temporizador integrado. 99 pontos de comutação estão
disponíveis.

9) Comissionamento
3) Monitoramento
• Consumo de ar comprimido
• Potência específica
• Dados de medição

4) Energia & custos
Tabela de custos de energia
• Diagrama de custo de energia
• Energia e custos em prazos definidos com comparações
• Configuração tarifária
• Relatório: Envio de um relatório para um endereço de
e-mail determinado num intervalo definível, por exemplo,
energia chave valores de gestão em conformidade com a
norma DIN EN ISO 50001

5) Manutenção
Representação gráfica do sistema de ar comprimido (compressores, sopradores, secadores, filtros etc.). Os status
de manutenção dos componentes individuais são visíveis
rapidamente.

• Visão geral de todas as entradas e saídas da rede
SIGMA NETWORK
• Visão geral de todos os compressores conectados via
PROFIBUS e todas as PBUs (Profibus I/Os)
• Visão geral de todos os compressores conectados com
SIGMA CONTROL 2 via SIGMA NETWORK
• Atualizar para a versão mais recente do software
• Importar uma configuração do sistema de ar comprimido expandido/personalizado
• Salvamento de dados de configuração, histórico de
eventos e arquivos de log no cartão SD
• Informações e configurações para conexão ao centro
de controle

10) Configuração
•
•
•
•
•
•

Dados seriais do SIGMA AIR MANAGER 4.0
Configurações de interface
Configurações de e-mail
Data, hora, idioma
Gerenciamento de usuários
Configurações de exibição, bloqueio de teclas

11) Contato
6) Controle
• Valores de pressão nominal e atual
• Monitoramento de pressão

Informações de contato da KAESER.

12) i-Button
As instruções de operação on-line podem ser acessadas
através do i-button.
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SIGMA AIR MANAGER 4.0
Station

Automatic

4

6.62 bar

Station

Status

112.61 kW
19.07 m³/min

Power

 Compressors

Volumetric flow rate

C1

C1 - BSD 75

Messages

Energy & costs
C2

D1

C3

D2

Wartung

C4 - CSD 125

Air receiver
Condensate
treatment

Time control
C4

CT1



Trockner



Filter

Configuration

Contact

i


Behälter



Kondensataufbereitung

Visualização no smart phone

Automatic

4

F2

SAM 4.0 Logic
Zeitsteuerung
C4

CT1

Konfiguration



Kontakt

Status

112.61 kW
19.07 m³/min

Power
Volumetric flow rate

C1

Messages
Monitoring

C2 - BSD 75

Energy & costs
C2

C3 - CSD 125

D1

F1

Maintenance
R1

DHS1

C4 - CSD 125

Control



Dryer



Filter



Air receiver



Condensate
treatment



C3

D2

F2

SAM 4.0 Logic
Time control
C4

CT1

Inbetriebnahme

CD1

6.62 bar

Station

 Compressors

C1 - BSD 75

D2

Visualização no tablet

SIGMA AIR MANAGER 4.0
Station

C3

Initial start-up

CD1





Regelung

SAM 4.0 Logic

Filter





DHS1

F2
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F1
R1

DHS1

Control
Dryer



Energie & Kosten
D1

Maintenance
R1



Monitoring

C2

C3 - CSD 125

F1

C4 - CSD 125



Meldungen

C2 - BSD 75

Monitoring

C2 - BSD 75

C3 - CSD 125

C1

C1 - BSD 75

Status

6.62 bar

112.61 kW
19.07 m³/min

Leistung
Volumenstrom

 Kompressoren
SIGMA AIR MANAGER 4.0
Station

Automatikbetrieb

4

Station

Initial start-up

CD1

Configuration

Contact

i

i

SIGMA AIR MANAGER 4.0
Station

SIGMA AIR MANAGER 4.0

Automatikbetrieb

4

Station

Volumenstrom

C1

C1 - BSD 75

Station

Meldungen

kW
m³/min

Monitoring

Status
C2 - BSD 75

112.61 kW
19.07 m³/min

Leistung

 Kompressoren

Volumenstrom

C1

C1 - BSD 75

Wartung

C3

D2

F2



Behälter



Kondensataufbereitung





Filter



Behälter



Kondensataufbereitung

SAM 4.0 Logic

Filter



DHS1

Regelung

Trockner

Regelung

Trockner



Wartung



DHS1

C4 - CSD 125

F1
R1

F1
R1

D1

C4 - CSD 125

Energie & Kosten
D1

C2

C3 - CSD 125

Monitoring

C2

Energie & Kosten

Meldungen

C2 - BSD 75

C3 - CSD 125

6.62 bar
Status

112.61
19.07

Leistung

 Kompressoren

6.62 bar

Automatikbetrieb

4

Station

C3

D2

F2

SAM 4.0 Logic
Zeitsteuerung
C4

CT1

Inbetriebnahme

CD1

Konfiguration

Zeitsteuerung
C4

CT1



Inbetriebnahme



Kontakt

i

CD1

Konfiguration



Kontakt

i

Visualização no laptop

Visualização no PC

KAESER CONNECT

KAESER CONNECT

Sempre à vista - com qualquer dispositivo
com capacidade de rede
O servidor da Web integrado do SIGMA AIR MANAGER 4.0 fornece exibição visual de todos os dados
do sistema de ar comprimido na forma de páginas HTML.
As informações estão disponíveis a qualquer hora e em qualquer lugar e podem ser visualizadas em
tempo real em todos os dispositivos capazes.
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KAESER SIGMA SMART AIR

Seu pacote de serviço completo e despreocupado
Cada componente individual da rede KAESER SIGMA
NETWORK é um produto de qualidade Premium baseado
nas
décadas de experiência em engenharia e fabricação da
KAESER.
Os benefícios derivados desse conhecimento podem ser
decisivos para você e sua empresa, uma vez que apenas
a KAESER garante o fornecimento contínuo de ar compri-

SIGMA AIR MANAGER 4.0
Station

Status

112.61 kW
19.07 m³/min

Power
Volumetric flow rate

C1

Messages
Monitoring

C2 - BSD 75

Energy & costs
C2

C3 - CSD 125

D1

F1

Maintenance
R1

DHS1

C4 - CSD 125

Control



Dryer



Filter







Além disso, a combinação única de diagnóstico remoto – realizado pelos especialistas em ar comprimido da
KAESER – e manutenção preventiva, baseada em necessidades, oferece um grau incomparável de segurança
no fornecimento de ar comprimido e economia de custos
significativas.

6.62 bar

Station

 Compressors

C1 - BSD 75

Automatic

4

mido e oferece a melhor eficiência energética para o seu
sistema de ar comprimido.

Air receiver
Condensate
treatment



C3

D2

F2

SAM 4.0 Logic
Time control
C4

CT1

Initial start-up

CD1

Configuration

Contact

i

Nuvem

KAESER SIGMA NETWORK

Sistema de ar comprimido com SIGMA AIR MANAGER 4.0

16

Com o pacote de serviços KAESER SIGMA SMART
AIR, a KAESER possibilita que você se beneficie de seu
espectro de serviço completo, de hardware a software,
instalação a comissionamento ou análise de dados e
manutenção dinâmica.
A KAESER fornece e supervisiona todo o fornecimento de
ar comprimido da sua empresa, dia após dia.
Se você quiser saber mais sobre o serviço KAESER
SIGMA SMART AIR, basta entrar em contato com o seu
representante KAESER.

Resumo das vantagens
→
→
→
→
→
→

Máxima utilização
Eficiência otimizada
Custos de vida útil baixos
Gerenciamento de manutenção ideal
Certificado de gerenciamento de energia
conforme a norma DIN EN ISO 50001
Dinâmica futurista

KAESER DATA CENTER
SIGMA AIR MANAGER 4.0

Automatic

4

10.04 bar

Station

Status
kW

Start: 01.01.20XX 01:13

End: 01.01.20XX 04:51

bar

m³/min

8.0

 Compressors

7.5

80

12.5

C1 - BSD 75

7.0
60

C2 - BSD 75

Monitoring
Energy & costs

6.5
6.0

C3 - BSD 75

7.5
Maintenance

40
5.5

C4 - CSD 105 SFC



Dryer



Filter



Air receiver



Condensate
treatment





4.5
4.0

0
Pressure:

>

Flow rate:

>

Power:

>

Operating data

5.0
Control

5.0

20

bar

0 m³/min

Start:

01.01.20XX 00:00

End:

01.01.20XX 02:00
Start

kW
Compressor status

Analysis

Messages

10.0

2.5
0.0

SAM 4.0 Logic
Time control
Initial start-up
Configuration

Contact

i

Usuário móvel

Serviço confiável e gerenciamento de energia

KAESER AIR SERVICE, ENGENHARIA KAESER
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Especificações técnicas
SIGMA AIR

SIGMA AIR

SIGMA AIR

MANAGER 4.0 - 4

MANAGER 4.0 - 8

MANAGER 4.0 - 16

Controle e regulação
Controle Adaptativo 3-Dadvanced Control

Standard

Controle de taxa de vazão

Opcional

Interconexões de sistemas de ar possíveis
Número máx. de compressores controláveis

4

8

16

Compressores com SIGMA CONTROL 2 via rede SIGMA NETWORK

4

7

7

Portas SNW RJ 45
Portas SNW RJ 45 / FOC (fibra ótica)

Padrão (7 portas)
Opcional

Sinais de entrada disponíveis
Digital 24V DC (por exemplo, ECO-DRAIN, compressores sem SIGMA CONTROL, controle
remoto ON-OFF)

6

Analógico 4-20 mA (por exemplo, dispositivo de medição de pressão de ponto de orvalho,
transdutor de pressão)

4

Sinais de saída disponíveis
Saídas de relés
(por exemplo, compressores de terceiros, compressores com SIGMA CONTROL Basic, alarme
de grupo)

5

Equipamento
Visualização via servidor de web integrado

Standard

Dados operacionais memória de longo prazo 1 ano

Standard

Transdutor de pressão

Standard

Interfaces de comunicação		
Gigabit Ethernet para visualização remota (servidor web)

Standard

Gaveta bandeja para módulos de comunicação (ex. PROFIBUS DP, PROFINET IO, Modbus
TCP)

Standard

Gaveta bandeja para cartão SD HC/XC (ex. atualizações)

Standard

Dimensões, massa
Largura x Profundidade x Altura em mm
Massa em kg

18

540 x 284 x 483
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Equipamento

SIGMA NETWORK

Profibus DP

DP
SIGMA AIR MANAGER 4.0

SIGMA NETWORK

Station

6.62 bar

112.61
19.07

Power
Volumetric flow rate

C1

Messages

kW
m³/min

Monitoring

C2 - BSD 75

Energy & costs

C3 - CSD 125

C2

D1

F1

C3

D2

F2

Maintenance
R1

DHS1

C4 - CSD 125

SIGMA NETWORK

Control



Dryer



Filter



Air receiver



Condensate
treatment



Master

Status

 Compressors

C1 - BSD 75

Automatic

4

Station

SAM 4.0 Logic
Time control
C4

CT1

Initial start-up

CD1

Configuration



Contact

i

SIGMA NETWORK
Digital

Digital

Analógico

Analógico

PBU

SX7

ex. Compressor

ex. ECO-DRAIN

ex. Dispositivo de medição
pressão de ponto de orvalho

ex. Transdutor de pressão

Sistema de ar comprimido com SIGMA AIR MANAGER 4.0 – Conexões possíveis

Sistemas de controle

Painel de controle

PC industrial especialmente adaptado com o potente processador "Quad Core", com painel operacional, unidade
de controle e processamento, interfaces de comunicação
e servidor de Web integrado. Portas SIGMA NETWORK,
sinais de entrada e saída digitais e analógicos

Gabinete de controle em aço inoxidável/polímero para
montagem na parede, à prova de poeira e respingos,
conforme classe IP 54 CE, cULus, licenças internacionais
de rádio.

Interface homem/máquina
Operação intuitiva; TFT industrial de 12,1 polegadas
retroiluminado por LED, proporção industrial de 16:10 com
tecnologia de toque capacitivo, resolução de 1280 x 800
pixels, quatro teclas de toque retroiluminadas por LED,
dispositivo de leitura/gravação RFID para cartões de equipamento KAESER e chaves RFID KAESER, 30 idiomas
selecionáveis.

Opções
Portas SNW RJ 45 (+6 portas), portas SNW RJ 45 / FOC
(fibra óptica), SNW PROFIBUS Máster, por exemplo,
para conectar compressores aos módulos de comunicação SIGMA CONTROL: PROFIBUS DP, PROFINET IO,
Modbus TCP.

Atualização

Interfaces de comunicação

Atualização de software para aumentar o número de
componentes controláveis. Troca de hardware não é
necessária.

Gigabit Ethernet para visualização remota (servidor da
Web), e-mail, slot para módulo de comunicações (para
conexão com o centro de controle), slot para cartão SD
HC/XC (por exemplo, para atualizações).

Acessórios
O conversor de barramento (SBC) do SIGMA NETWORK
está disponível para expandir a unidade de controle. O
SBC pode ser equipado com módulos de entrada e saída
digitais e analógicos, bem como com portas SIGMA NETWORK.
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O mundo é a nossa casa
Por ser um dos maiores fabricantes de compressores
e sistemas de ar comprimido do mundo, a KAESER
COMPRESSORES está representada em mais de
100 países através de uma abrangente rede de filiais,
empresas subsidiárias e parceiros autorizados.
Com produtos e serviços inovadores, a KAESER
COMPRESSORES possui consultores e engenheiros
experientes para ajudar os seus clientes a aumentar suas
vantagens competitivas, trabalhando em estreita parceria
para desenvolver conceitos de sistemas progressivos que
aumentem os limites de desempenho e eficiência de ar
comprimido de forma continua. Além disso, as décadas de
conhecimento e experiência deste fornecedor de sistemas
líder de mercado estão também disponíveis para todos os
clientes através da rede global de computadores do grupo
KAESER.

KAESER COMPRESSORES DO BRASIL LTDA.
Avenida de Pinedo, 645 – São Paulo - SP - Brasil
Telefone +55 11 5633-3030 – Fax +55 11 5633-3033
E-Mail: info.brasil@kaeser.com – www.kaeser.com

P-790BR As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. /20

Estas vantagens, somadas à organização de serviços
mundial da KAESER, garantem que todos os produtos
operem com o maior desempenho possível, por todo o
tempo necessário, e possibilitem o máximo de utilização
de ar comprimido.

