CASE STUDY

Modernizar os equipamentos
instalados para reduzir perdas
de negócio
É frequente que encontremos mil razões para adiar a atualização dos equipamentos e sistemas instalados – apesar de sabermos que
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elhorar uma instalação potencialmente insegura traz vantagens não
só a curto prazo, como no futuro.
Quer seja a atualização de um equipamento,
ou algo tão simples como a atualização de
um processo, o investimento para manter a
proteção tanto da instalação, como dos colaFSVEHSVIWVITVIWIRXEYQFIRIJ¸GMSMQIHMEXS
mas que se prolongará no tempo.
Uma forma de melhorar a segurança é
implementar medidas proactivas para evitar
que os interruptores elétricos falhem, o que
é mais provável que aconteça com equipamentos antigos. A sua falha pode provocar
lesões graves nos colaboradores e no próprio
equipamento. Seguir as práticas de manutenção recomendadas é uma forma importante
de manter o equipamento a funcionar da forQE QEMW WIKYVE Ƴ TSV I\IQTPS E QERYXIRção periódica permite que os colaboradores
estejam atentos aos sinais reveladores de deterioração, evitando assim falhas imprevistas,
através da atualização ou substituição atempada dos comutadores mais antigos.

VIDA ÚTIL DOS INTERRUPTORES
REDUÇÃO DE CUSTOS
Devemos ter em conta que, de forma geral,
é sempre mais económico e rentável abordar
EWHIǻGM´RGMEWHIYQWMWXIQEERXIWUYIIPI
falhe, do que atuar de forma reativa quando
isso acontece. O custo básico da substituição de uma peça ou equipamento pode ser
o mesmo, mas os custos de enfrentar uma
falha inesperada podem disparar rapidamente. Para além disso, muitas vezes modernizar – ao invés de substituir – os interruptores
IP³XVMGSW I\MWXIRXIW TSHIQ TSYTEV XEQF³Q
KEWXSW GSQ IUYMTEQIRXSW J¸WMGSW XIQTS I
mão de obra.
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Os equipamentos modernos de distribuição
elétrica são concebidos para serem resistentes e duradouros, oferecendo um desempenho seguro e sem falhas. Mas mesmo o
QIPLSVIUYMTEQIRXSRSHYVETEVEWIQTVI
a maioria dos equipamentos de comutação
IQ WIVZM±S X´Q YQE IWTIVER±E HI ZMHE ÅXMP
entre 10 e 30 anos. Ao mesmo tempo, tanto
os padrões do setor como as ofertas tecnológicas continuam a evoluir – assim sendo, a
cada ano que passa o sistema de distribuição
IP³XVMGEMRWXEPEHSETVS\MQEWIQEMWHESFWSPIWG´RGME JYRGMSREP 2SHIVRM^EV SW IUYMTEmentos de distribuição elétrica antes de ser
necessário é uma forma de assegurar um

JSVRIGMQIRXSGSRX¸RYSIǻ«ZIPHIIRIVKMEIQ
todas as instalações.

EXEMPLOS REAIS
& ZEWXE I\TIVM´RGME HE GLRIMHIV *PIGXVMG
RIWXE «VIE TIVQMXIRSW HIWXEGEV XV´W GEWSW
VIEMWHIHMJIVIRXIWWIXSVIWIKISKVEǻEWIQ
que se demonstram perfeitamente os beneJ¸GMSWHIEXYEPM^EVSIUYMTEQIRXSMRWXEPEHS
O primeiro ocorre na Índia, onde um faFVMGERXI HI MRHÅWXVME TIWEHE QSHIVRM^SY E
sua subestação de transformadores e assim
GSRWIKYMY QIPLSVEV E HMWTSRMFMPMHEHI HE
energia, cumprir com as restrições orçamenXEMWVIHY^MVESQ¸RMQSSXIQTSHIMREXMZMHEHI
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Como podemos saber se o melhor
para a empresa é a modernização
ou a substituição? E como saber
qual é a altura certa para o fazer?
Estas podem ser decisões difíceis,
em parte porque as prioridades de
cada empresa são diferentes.
I TVSTSVGMSREV YQE WYTIVZMWS GSRX¸RYE HSW EXMZSW GV¸XMGSW
A solução incluiu a instalação de mais de uma dezena de
WIRWSVIW HI XIQTIVEXYVE I LYQMHEHI HIRXVS HS GYF¸GYPS
do transformador e na subestação, bem como sensores de
XIQTIVEXYVE REW GSRI\ÀIW HS XVERWJSVQEHSV &HMGMSREV IWXEWGEVEGXIV¸WXMGEWHMKMXEMWªMRWXEPE±SI\MWXIRXIQIPLSVSYE
manutenção das operações, ao mesmo tempo que permiXMYTVSPSRKEVEZMHEÅXMPHSIUYMTEQIRXSITVSTSVGMSREVYQE
QEMSVǻEFMPMHEHI
/«RS2³\MGSYQEJ«FVMGEHIEYXSQ¾ZIMWQSHIVRM^SYHMZIVWSWEWTIXSWHSWIYWMWXIQEHIHMWXVMFYM±SIP³XVMGETEVE
garantir a segurança dos trabalhadores, cumprir as normas
globais da empresa e os códigos locais, melhorar a capacidade técnica para enfrentar falhas inesperadas e compensar a falta de apoio especializado dos fornecedores locais.
A solução proporcionada pela Schneider Electric incluiu
serviços de gestão, engenharia, instalação, supervisão, comissionamento e diagnóstico. Para além disso, a formação
JSMEHETXEHEªWRIGIWWMHEHIWIWTIG¸ǻGEWHSWGSPEFSVEHSVIW
da fábrica.
Finalmente, viajamos até Marrocos, onde uma empresa
do setor mineiro decidiu modernizar o seu interruptor automático a óleo, instalado há mais de 30 anos, para conseguir um maior rendimento da capacidade de interrupção. A
empresa queria, também, poder manter a mesma frota de
camiões mineiros. Assim sendo, a Schneider Electric instalou novos painéis com os interruptores adequados, incluindo
quatro camiões mineiros e interruptores adaptados para alGER±EVSWR¸ZIMWHITSX´RGMEIWTIVEHSWWSPY±SXSXEPQIRXI
GSQTEX¸ZIPGSQXSHEEMRWXEPE±SITVSRXETEVEEVVERGEVHI
forma imediata.

TOMAR DECISÕES COMPLEXAS
Como podemos saber se o melhor para a empresa é a moHIVRM^E±SSYE WYFWXMXYM±S$*GSQSWEFIVUYEP³E EPXYVE
GIVXE TEVE S JE^IV$ *WXEW TSHIQ WIV HIGMWÀIW HMJ¸GIMW IQ
parte porque as prioridades de cada empresa são diferenXIWTSVMWWSMRHMWTIRW«ZIPUYITSWWEQGSRXEVGSQJIVVEmentas que proporcionem consultoria sobre qual a melhor
solução em cada caso – e com fornecedores e parceiros de
I\GIP´RGMETEVEENYHEVREXSQEHEHIHMZIVWSWXMTSWHIHIGMsões com esta importância. M
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