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FASE 6 - AUDITORIA ENERGÉTICA DE CONFIRMAÇÃO DE POUPANÇAS 

Avaliação da energia consumida no período de referência, após a instalação. Realização e entrega de relatório final.  

FASE 5 - EXTRAÇÃO DOS ENROLAMENTOS VELHOS E IMPLEMENTAÇÃO DOS ENROLAMENTOS NOVOS 

Rebobinagem do motor, de acordo com o projecto da fase anterior. Realização de testes de controlo de qualidade. 

FASE 4 - PROJETO DE OTIMIZAÇÃO DOS ENROLAMENTOS ESTATÓRICOS 

Com base na carga estimada na fase anterior, reprojeto dos enrolamentos estatóricos utilizando 
o programa BOBISOFT. 

Quando necessário, estudo do funcionamento em regime dinâmico utilizando o programa 
MATLAB/SIMULINK. 

FASE 3 - AUDITORIA ENERGÉTICA FOCADA NOS MOTORES ELEGÍVEIS 

Estimação multiparamétrica de elevada precisão da variação da carga do motor ao longo do ciclo 
de funcionamento e avaliação da energia consumida em período de referência. 

Identificação da carga máxima e avaliação da qualidade da energia e da temperatura ambiente do 
local onde o motor opera. Realização e entrega de relatório pormenorizado. 

FASE 2 - CRIAÇÃO DE UMA BASE DE DADOS COM OS MOTORES ELEGÍVEIS 

Processamento  dos dados recolhidos e avaliação técnico-económica. 
Identificação de motores elegíveis para o serviço de rebobinagem otimizada. Realização e entrega 

de relatório geral. 

FASE 1 - AUDITORIAS ENERGÉTICAS PRELIMINARES AOS MOTORES ENTRE 5 kW E 150 kW 

Estimação aproximada da carga máxima do motor ao longo do ciclo de funcionamento e 
avaliação da qualidade da energia. 

Registo dos dados da chapa de caraterísticas do motor e de informação-chave sobre o sistema 
acionado. 

Rendimento Original 

FP Original 

Rendimento 

Novo 
FP Novo 

100% de Carga 60% de Carga 

% 

5-8 p.p. 
80-90% 

Carga Real Carga Nominal 

Após a rebobinagem 

otimizada 

Antes da rebobinagem 

otimizada 

A rebobinagem otimizada permite 

obter ganhos médios de 5-8 p.p. no 

rendimento e 7-10 p.p. no FP! 

potência nominal original 
motor sobredimensionado (classe IE0/1) 

potência nominal 40% inferior à original 
motor bem dimensionado (classe IE2/3) 

REBOBINAGEM 

MOTOR 
DE CLASSE 

IE0/IE1 

MOTOR 
DE CLASSE 

IE2/IE3 

€ 


