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• 40 Empresas 

• 38 Fábricas

• 19 Países 

Radyne
Inductotherm
Alpha 1
Consarc
EMSCO
Inductoheat
Thermatool
Banyard
Lepel
PVT
T&H Lemont
Savage Saws
Newelco
Clinton Machine

Grupo Mundial Inductotherm 



Desde 1953, instalamos mais de 36.500 sistemas em 
132 países. Continuamos a oferecer o melhor serviço 
na indústria através de pesquisas inovadoras e de 
desenvolvimento.

O que importante você saber !



Your Company Name

Change background to an image of your company.



Sistemas de fusão , manutenção e 
vazamento de metais por indução 
com potencias de 10kWs até 42.000 
KWs e fornos com capacidades de 
até mais de 100 ton.

Nossas Capacidades



Change background to an image of your company.

Competitividade & Produtividade



Conceito de Competitividade



Fonte : Wikipedia



Conceito de Produtividade



OU,

Produtividade é a razão do valor do produto para o 
cliente relacionado aos recursos utilizados para sua 
execução.

Fonte : Wikipedia



Ou para mim .......

Fazer mais com menos !



Taxa Utilização Taxa de produção obtida  

Taxa de fusão



Taxa de Utilização

O que é ?

Imaginem um equipamento de 8000kW 
PowerTrak derreterá 16.800kg/hora @ 
1480 ºC ,com uma taxa de utilização de 
48% terá uma taxa média de 8064 kg/hora.

Ou seja uma ineficiência de 52%, em 
relação a demanda contratada.

Quanto melhor a taxa de utilização menor 
poderá ser a demanda contratada.

O que pode ser feito ?

Onde temos oportunidades de ganhos ?



CONTEUDO 
DA CARGA
( SUCATA )

TEMPERATURA 
DE VAZAMENTO ENTREGA DE 

POTÊNCIA

CARREGAMENTO

EFICIÊNCIA 
ELÉTRICA

Fatores 
Que influenciam na Taxa de 
Uilização

VAZAMENTO

TEMPO DE 
CORREÇÃO

TEMPO DE 
ESCORIFICAÇÃO



Entrega de Potência & 
Eficiência Energética

Eletrônica Robusta

Perdas Elétricas

Layout



Evolução dos circuitos eletrônicos 
( Ganho de Confiabilidade )

Diagnostic Display 
Code

Potential 
Sensors

Sec. Cap
Protection

ACI Module

Short coil detector



Evolução dos circuitos Eletrônicos / Layout / 
Redução de fiação



Ez Board

Ganhos de Confiabilidade

•Avançado sistema de proteção;

•Redução em componentes adicionado a 
simplicidade de operação e manutenção;

•Melhor imunidade a ruídos;

•Diagnóstico com 50 alarmes, limites e 
indicações de falhas;

•Detecção que todas as fases de linha estão 
presentes e não permitirá que o inversor 
ligue;

•Detecção de curto DC durante a partida 
suave reduz falhas e outros perigos 
potenciais;

•Arranque suave evita sobrecarga da barra 
DC devido à corrente de pico que ocorre 
quando reiniciar o ACI;

•Redução de fiações;



Evolução da Eficiência dos Conversores

SI
Isolação Secundária

LI
Isolação 
Primária

HV
High Voltage 

> 3000kW



Perdas Elétricas

Eficiência

• Cálculo correto do conversor;

• Acoplamento correto entre bobina , 
conversor e carga;

• Correto dimensionamento do circuito 
oscilante em relação ao metal a ser 
fundido;

• Dimensionamento correto das bobinas e 
perfis de cobre;

• Correto dimensionamento de barramentos 
de interconexão entre conversor e fornos;



Layout
Otimização

• Projetado de acordo com área 
disponível.

• Layout com Mesa de Comando Remoto 
e Carro de Carga.

• Adequação dos projetos dos 
equipamentos para a instalação.



Sucata & 
Escorificação

Qualidade / Inspeção



Sucata

Qualidade / Inspeção

PARA DERRETER 1 KG DE ESCÓRIA REQUER QUASE DUAS 
VEZES MAIS ENERGIA QUE 1KG DE FERRO



Slag System
Escorificador

• Simples;

• Solução Segura;

• Fácil de operar;

• Menor exposição do operador ao 
calor excessivo;

A remoção rápida da escória 
ajuda na melhor eficiência do 
processo de fusão garantindo 

uma melhor taxa de fusão



Temperatura de 
Vazamento

Just in Time



Temperatura de 
Vazamento

CADA GRAU QUE A CARGA É AQUECIDA 
ACIMA DA TEMPERATURA DE 

VAZAMENTO É ENERGIA DESPERDIÇADA

• Vazamento Just in time;

• Esgotamento total do forno;

• Padronização das panelas de 
transferência para possibilitar o 
menor tempo;

• Logística do metal ( quanto 
maior a distancia maior a 
temperatura );

•Redução da vida do refratário

• Aumento do consumo de 
energia



Circuito Monitor VIP

Monitor VIP - Touch

Melt Manager

Melt Manager Plus
MeltMinder 300

Gerenciadores de fusão para controle do processo
( Um modelo para cada necessidade ) 



Carregamento Tamanho da sucata

Taxa de Alimentação

Densidade de Carga



Carregamento
Tamanho
Taxa de alimentação
Densidade da carga

Para um sistema de 
alimentação 
mecanizado 
nenhuma peça deve 
ter uma dimensão 
maior que 30% do 
diâmetro do forno.

A taxa de alimentação do 
alimentador deve ser 
suficiente para assegurar 
de 65% a 75% da 
capacidade do forno no 
ciclo de fusão.

O sistema de carga deve ser 
dimensionado para lidar com a 
sucata que é consistentemente 
disponibilizada.



Evolução do 
Sistema de 

Carregamento



Vazamento 100% da Demanda Contratada

Sincronismo



O sistema de fusão deve ser
calculado e projeto levando diversos
fatores no estudo:

• Tipo de moldagem , ( manual x
automática );

• Tipo de transferência de metal;

• Mix de peças;

• Tipo de carregamento;

• Tempos mortos no processo

Sistemas de Potência
POWER TRAK
DUAL TRAK
MULTI TRAK



O que você 
pensa para o 

futuro ?

E o Futuro?





E na FUNDIÇÃO ??



• iSense™ Melt Shop 

Sistemas de visualização de 
Dados

• ARMS® Systems

Automated Robotic Melt 
Shop

Automação 
avançada 



A tecnologia Isense 
representa o futuro dos 
diagnósticos avançados 
para Inductotherm, é uma 
combinação de topologia de 
rede, protocolos de 
comunicação, banco de 
dados e sensores 
conectados através de uma 
interface gráfica do usuário.

iSense



Chapter/Title Page Styles

iSense 
Sistema integrado de visualização de dados



iSense

• Acesso Web 
utilizando 
dispositivos móveis

• Acesso remoto a 
qualquer hora, em 
qualquer lugar



iSense Systems Worldwide

iSense Systems Sold 
(not installed yet)

Dotson – MN, US
Clow Valve – IA, US

Garbi - Spain

Mitsui Meehanite -
Japan

iSense Systems in Operation. 



ARMS

• O inovador sistema de ARMS® foi 
introduzido em 2007.

• É o objetivo foi realocar as atividades 
do operador com o forno da sala de 
controle e aumentar na fundição a 
segurança reforçada.

• Processos automatizados são 
precisamente repetidos, garantindo 
consistência e maior produtividade 
fusão – pós fusão.

• The ARMS® sistema pode ser 
configurado para fundição de metais 
ferrosos ou não ferrosos em qualquer 
tamanho.



HOJE QUANDO FALAMOS EM AUTOMAÇÃO E CONTROLES HÁ NOVO TERMO : 
INDÚSTRIA 4.0

TECNOLOGIA AVANÇADA

1. Usando análises avançadas de hoje, a planta pode relatar sua própria utilização.
2. O engenheiro de manutenção pode olhar para uma tela no celular e ver se o nível de óleo 

hidráulico no forno está baixo ou se o transformador tem uma temperatura alta do óleo, antes 
que seja tarde demais.

3. Avanços na "Internet das coisas" (IoT) ou Indústria 4.0 agora tornam possível para o 
equipamento ter inteligência suficiente para relatórios quando algo não está funcionando sob 
condições ideais.

4. Esses recursos de relatórios são fundamentais para evitar paradas operacionais. O operador 
então, pode verificar os gráficos de tendência para interpretar os dados.

5. Existem sistemas que gravam e armazenam dados que podem ser recuperados para fins 
analíticos.  O engenheiro de manutenção e o gerente de fundição podem acessar a lista 
"Alarmes“, por exemplo, para verificar o que causou ao forno perder rendimento no turno da 
noite e causar perda de produção.



GLD
IMESH
EMMLD

MELT MANAGER ARMS
ESCORIFICADOR

I SENSE MELTMINDER 300

• Banho 
aterrado

• Penetração de 
metal

• Sinterização 
correta

• Nível do metal

• Escorificação • Manutenção 
Preventiva 

• Controle do 
processo de 
fusão

Indústria 4.0



Coleta de dados
Coleta de dados através de fios, 
tecnologia sem fios, fibra óptica e o 
processo de coleta de sensores, 
concentrando-se os dados e tornando-o 
disponível a Ethernet industrial.

Armazenamento de dados
Armazenamento de dados é 
importante para o uso em torná-lo 
disponível através do HMI’s,  e 
disponível para algoritmos de 
aprendizado de máquina, Squer 
esteja armazenado na nuvem de 
bancos de dados ou servidor local.

Sensores inteligentes
Sensores de temperatura, sensores de 
fluxo de água, sensores de tensão, 
sensores de condutividade, sensores 
de pressão, sensores de posição, 
sensores de controle de sinal 
diagnóstico e mais. 

Dados do Forno
Potência, corrente, tensão, do 
KWH’s, frequência, indutância, 
peso, ângulo de inclinação, 
temperatura do banho, Estados 
on/off, Estados de pulso de 
disparo, Estados de alarme e 
mais.

Sensor 
Network

Rede de sensores Inductotherm



Digitalização de 
dados

Digitalização de dados é 
crucial, porque cada 

sensor adicional fornece 
uma imagem mais clara 

da  Fundição

Informações, peças
e desenhos

Fundições  digitais 
devem fornecer 

desenhos e todas as 
informações sobre suas 

peças e partes.

Aprendizado de 
máquina

Aprendizado de 
máquina toma o lugar 

dos trabalhadores 
físicos dentro de uma 
Fundição digital para 

analisar e otimizar 
processos para você.

Gráficos interativos

Gráficos interativos 
fornecem uma interface 
humana e precisas do 

mundo real.

Acesso Digital 
instantâneo seguro

Acesso digital 
instantâneo seguro é 
necessário para uma 

Fundição digital.

Digital Melt Shop

Visão da Inductotherm  
de uma fundição digital 
completa para dar uma 
representação gráfica 

instantânea de 
informações reais, em 

um formato digitalizado.

Visão da Inductotherm: A Fundição Digital



• Quase não retiram escoria devido ao 
sistema de escolha e preparação de 
carga;

• Reduziram 27 ton. de escoria por ano com 
este sistema;

• Consumo antes 600kwh/ton., após 
melhorias , MM300 , ISense e etc., o 
consumo de energia  é 520 kwh/ton. ,com 
dois turnos e quando três é 508kwh/ton.;

• Um operador na plataforma de fusão, 
somente para medir a temperatura do 
metal;

• Total de 13 pessoas média de 
aprox.140ton./homem/ano 

( Brasil 41,6 ton./homem/ano ( Fonte: ABIFA )

A Fundição Digital –
Realidade nos USA



Não se esqueça de
 Pensar no Futuro ;

 Competitividade ;

 Estabilidade de Processo ;

 Segurança ;



Fernando Mauri – fernando@inductothermgroup.com.br

Tel. +5519-3885-6800

www.inductothermgroup.com.br

Serviço pós-venda

& Suporte

24/7 Suporte e Manutenção 

Técnico local e serviço de campo

Instalação and Startup

Manutenção preventiva

Reparos de bobina

Serviço de peças em estoque

Treinamento de Operação, Manutenção e 
Segurança




