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Com o controle PID (Proporcional 
Integral Derivativo), o processo  
de temperatura fica mais confiável, 
rápido e com menor  consumo de 
energia.
Em outras palavras, atinge 
a  temperatura de trabalho 
com rapidez, controle preciso 
economizando energia.
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CONTROLE DE 
TEMPERATURA EM 
FORNOS E ESTUFAS

R38 
K48E OU K49E 
KM1B, KM1, KM3 OU KM5
TERMOPARES J OU K /PT100

R38

LINHA 
KUBE

K48E 
E K49E

https://www.coel.com.br/produto/r38-controlador-de-temperatura/
https://www.coel.com.br/produto/k49e-controlador-de-temperatura/
https://www.coel.com.br/produto/k48e-controlador-de-temperatura/


Com um controle eficiente do nível  de 
água em reservatórios, impedindo que 
a água transborde, desperdiçando este 
bem tão importante. Boias mecânicas  
geralmente travam ou emperram,  
fazendo com que haja falsas medições, 
causando transbordamento ou que 
a caixa fique vazia, prejudicando o 
abastecimento de determinadas 
instalações. Ex: condomínios, caldeiras, 
estações de tratamento, etc...

CONTROLE DE NÍVEL EM 
RESERVATÓRIOS D’ÁGUA

NI35W + ELETRODOS
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NI35W

https://www.coel.com.br/produto/ni35w-controlador-de-nivel/


Com um controle de nível eficiente, pode-se diminuir o número 
de  acionamentos das bombas, responsáveis em transportar  a 
água do reservatório inferior  para o reservatório superior. Menos 
acionamentos, significa menor risco de  eventuais problemas 
nas bombas, além de economizar energia.  Se mesmo assim os 
acionamentos forem inevitáveis, nossos monitores  de sub e sobre 
tensão irão proteger e aumentar a vida útil dos motores das bombas.

BPV OU BPVF (MONOFÁSICO) 
BVD OU BVT (TRIFÁSICO)
BVD / BVT (TRIFÁSICO)

MONITORES DE TENSÃO
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BPVF BVTBPV BVD

https://www.coel.com.br/produto/bpv-monitor-de-tensao-monofasico/
https://www.coel.com.br/produto/bpvf-monitor-de-tensao-monofasico/


CONTROLE DE NÍVEL 
EM BUFFET - PISTA 
QUENTE

NI35W + ELETRODOS

Os aquecedores de banho maria são usados para manter a 
temperatura dos alimentos em buffet - pista quente.
A resistência pode ocasionar altos consumos de energia.  
Caso a água evapore por completo, a resistência fica  
exposta e pode queimar, além de aquecer em demasia, 
gastando energia em excesso.
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NI35W

https://www.coel.com.br/produto/ni35w-controlador-de-nivel/


CONTROLE DE 
TEMPERATURA  
BUFFET - PISTA 
QUENTE

R38 + SENSOR DE 
TEMPERATURA

Com o R38 controlador digital 
microprocessado, que também 
tem a opção de controle PID, 
faz com que a resistência 
não trabalhe em demasia, 
provocando alto gasto de 
energia. Novamente o controle 
PID (Proporcional Integral 
Derivativo), faz com que as 
resistências trabalhem de uma 
forma otimizada.

5R38

https://www.coel.com.br/produto/r38-controlador-de-temperatura/


Mais do que nunca, a necessidade  
de controlar horários de  
acionamento e desativação de  
sistemas é tão importante.
Fachadas de lojas, edifícios e 
vitrines,  podem ser iluminadas 
somente em horários estipulados. 
Assim como os sistemas de ar  
condicionado, que são um dos  
maiores vilões no que se trata de  
consumo de energia.

CONTROLE DE SISTEMAS DE 
ILUMINAÇÃO, ACIONAMENTO 
DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO 

RTST20
BWT40  

6
BWTRTST 

https://www.coel.com.br/produto/rtst20-programador-horario/
https://www.coel.com.br/produto/bwt40hr-programador-horario/


Em açougues, padarias,  
restaurantes e supermercados, 
os  freezers e balcões refrigerados 
são os responsáveis por grandes  
consumos de energia elétrica.
A eficiência no controle de  
temperatura, degelo e com todo 
sistema funcionando corretamente, 
são  atributos para reduzir o 
consumo.

CONTROLE EFICIENTE DE 
TEMPERATURA EM FREEZERS 
E BALCÕES REFRIGERADOS

Y39
Z31  

7Z31

Y39

https://www.coel.com.br/produto/y39-controlador-para-refrigeracao/
https://www.coel.com.br/produto/z31-controlador-para-refrigeracao/


Os sistemas de aquecimento 
mediante coletor solar,  se 
mostram uma boa opção em 
tempos de economia de energia.  
Os controladores de diferencial 
controlam a bomba de circulação 
de água. O calor do sol, captado 
pelas placas do aquecedor solar, é 
transferido para a água que circula 
no interior de suas tubulações 
de cobre. O reservatório térmico, 
também conhecido por Boiler, é um 
recipiente para armazenamento da 
água aquecida.  Assim a água fria 
“empurra” a água quente gerando 
a circulação. A água aquecida em  
boilers evita o uso de chuveiros 
elétricos, água quente por meio de 
uma fonte de energia totalmente 
limpa e gratuita à energia solar.

CONTROLE DE 
TEMPERATURA EM 
SISTEMAS DE 
AQUECIMENTO SOLAR

W09D
Y39D  
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W09D

Y39D

https://www.coel.com.br/produto/y39d-controlador-diferencial-de-temperatura/
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