MAESTRO

GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DOS COMPRESSORES

ISO 50001
GESTAO DE ENERGIA

A Metalplan acompanha o crescimento
da Cacau Show desde o berço, em
1988, ainda no bairro da Casa Verde,
São Paulo. Ao longo deste período,
testemunhamos e apoiamos a trajetória
de sucesso absoluto de uma empresa
que conquistou o paladar e o coração do
brasileiro.
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“Desde que entraram em
operação, os compressores de
parafuso da Metalplan têm
contribuído fortemente para o
sucesso da Cacau Show!“

MAESTRO
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DOS COMPRESSORES

CONTROLE TOTAL DO SISTEMA
DE AR COMPRIMIDO

FUNÇÕES E CONFIGURAÇÕES
DISPONÍVEIS

Um sistema de ar comprimido composto por dois ou mais
compressores é bastante comum e interessante sob diversos
aspectos, mas pode representar uma dificuldade adicional em
termos de operação e manutenção. O Maestro, é um sistema
supervisório central, que pode gerenciar até 12 compressores ao
mesmo tempo.
• Garantia de máxima eficiência energética.
• Evita falhas por operação incorreta.
• Mantém a pressão do sistema entre um setpoint de alta e baixa
pressão selecionados.
• Software do sistema reconhece a vazão de cada compressor e
escolhe automaticamente o mais adequado para atenuar a
flutuação da pressão ao longo do tempo.
• Equaciona as horas de operação de cada compressor em função de
suas revisões periódicas, de modo a dessincronizar esses eventos.

• Display para visualização da pressão e configuração do sistema.
• Display de status individual para cada compressor.
• ON/OFF do sistema.
• Modo economia de energia.
• Modo equalização de horas.
• Modo rotação temporizada.
• Modo cascata.
• Precisão no controle da pressão de até 0,2 bar(e).
• Relógio real e agenda para estabelecer prioridades na operação.
• Tabelas para programação da pressão desejada na rede em
diferentes períodos.
• Visualização de operação e falha de cada compressor.
• Programação de manutenção através das horas de trabalho de
cada compressor.

A Metalplan atendeu as mais rígidas exigências do
consórcio construtor da Usina Nuclear de Angra III e
forneceu todo o seu sistema de ar comprimido, em
operação desde 2012.
São quatro compressores de 150 hp e dois de 100 hp,
além do Maestro, um gerenciador eletrônico de última
geração, que controla o funcionamento de todos de
maneira inteligente, garantindo o menor consumo de
energia.
Nada além do esperado, levando-se em conta que a
Metalplan tornou-se a primeira empresa do Brasil 100%
certificada ISO 50001 - Gestão de Energia, também em
2012.
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96% DOS CLIENTES
PLENAMENTE SATISFEITOS
A integridade de uma empresa pode ser
facilmente avaliada pela qualidade e prontidão
da sua Assistência Técnica.

Esse nível de êxito é função de uma estratégia
elaborada há 30 anos, que permitiu estruturar
um grupo com mais de 70 oﬁcinas autorizadas
e 200 técnicos credenciados em todo o Brasil,
apoiados por um exclusivo convênio com o
SENAI para a formação de mecânicos, fazendo
do Pós-Venda da Metalplan o mais elogiado
do mercado, reconhecido pela competência e
seriedade de seus proﬁssionais.

EFICIÊNCIA MÁXIMA
NO PÓS-VENDA

TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS

Serviço Autorizado Metalplan

70

OFICINAS

CREDENCIADAS

Em nossa Pesquisa Anual, auditada pela
ISO 9001, atingimos 96% de satisfação,
considerando todas as notas acima de 7 (sete).

CONVÊNIO SENAI-METALPLAN

FORMAÇÃO DE MECÂNICOS

Fachada típica

55 11 4448-6900

PRIMEIRO FABRICANTE
DE COMPRESSORES DO
MUNDO CERTIFICADO
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Serviço Autorizado Metalplan
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LUBRIFICATED
OIL FREE

MÓDULO

Líder absoluta em compressores de parafuso até 25 hp no país,
a Metalplan é o primeiro fabricante* do mundo e a primeira
empresa brasileira 100% certificada ISO 50001 – Gestão de
Energia, demonstrando seu total compromisso com a eficiência
energética, base para o desenvolvimento sustentável das
nações e para a competitividade das empresas.
Fundada em 1986, possui área fabril de 5 mil m², onde
desenvolve equipamentos com alto índice de nacionalização e
verticalização, exportando para mais de 25 países.

OIL FREE

CHILLERS

*no segmento de ar comprimido, gases e refrigeração industrial

A METALPLAN É A PRIMEIRA
EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

PARAFUSO

