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CATEGORIA EM ANDAMENTO 
 

 
SISTEMA SUPERVISORIO EM CHILLER PARA AR CONDICIONADO 

HOSPITALAR 
1. RESUMO 
Em algumas salas hospitalares é precisão temperatura controlada, más ocorre 
muitos problemas de variação, quando a temperatura começa a variar demora muito 
para ser corrigida por que os técnicos tem que se deslocar ate a sala de máquina 
para fazer a correção. Para melhorar esse quadro da manutenção foi feito alguns 
estudos e pesquisas sobre tecnologias de monitoramento e correção em sistema de 
ar e encontramos um sistema supervisório ElipseScada. Esse sistema possibilita 
monitorar e fazer correções no sistema sem que o técnico precise se deslocar até a 
sala de máquinas, esse sistema pode ser instalado aproveitando todas as 
instalações como cabos, fios e maquinas já existente. 
 
2. INTRODUÇÃO 
O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de melhorar o atendimento da 
equipe de manutenção em um determinado hospital que existe um sistema de ar 
condicionado que refrigera as salas de cirurgia, salas de tomografia e outras salas 
que necessita de temperatura controlada. Durante o dia os médicos ou enfermeiras 
reclamam da temperatura muito alta ou muito baixa, então os técnicos da 
manutenção são acionados para verificar e fazer alterações manualmente nos 
inversores de frequências das maquinas ou nos CLPS.  
Os Chillers são basicamente resfriadores de água. A água gelada produzida por eles 
é utilizada com o objetivo de arrefecer o ar, produtos ou equipamentos conforme a 
necessidade [2]. Um sistema supervisório permite que sejam monitoradas e 
rastreadas informações de um processo produtivo ou instalação física. Tais 
informações são coletadas através de equipamentos de aquisição de dados e, em 
seguida, manipuladas, analisadas, armazenadas e posteriormente, apresentadas ao 
usuário. 
 
3. OBJETIVO 
Em alguns ambientes hospitalares são necessárias temperaturas controladas 
constantes, atualmente ocorrer variações de temperatura, e a manutenção é 
demorada por ser feita manualmente e ter que se deslocar até as maquinas. 
Para melhorar esse quadro existe supervisório slipse scada para monitoramento de 
máquinas de ar condicionados. Com esse sistema supervisório implantado os 



técnicos da manutenção poderão monitorar todos os eventos das máquinas e alterar 
temperatura, umidade, vazão, sentidos de rotações dos motores e outros 
parâmetros sem precisarem deslocar-se até a sala de máquinas, tudo isso pode ser 
feito de uma sala de monitoramento, com base em simulações no elipse scada, 
temos um perfeito monitoramento dos eventos que estam ocorrendo durante o 
funconamento da maquina de ar-condiconado. 
 
4. METODOLOGIA 
Para que esse projeto seja implantado, primeiro deve ser feito um levantamento das 
salas que necessitam de temperaturas controladas, e isso é possível ser encontrado 
no leiaute do hospital, em seguida fazer levantamento de custo dos equipamentos, 
mão de obra, data de inicio e data de entrega do projeto, nomear responsáveis para 
determinadas tarefas, após o levantamento de custo total do projeto o mesmo será 
apresentado ao grupo de lideres gestores do hospital e assim que aprovarem o 
projeto as atividades são iniciadas. 
 
5. DESENVOLVIMENTO 
A arquitetura a ser implantada será projetada de tal forma que aproveitara todos os 
sistemas mecânicos e elétricos como cabos, sensores, calhas, motores, tubulações 
de ar, inversores de frequências e outros componentes utilizados. Em seguida será 
acrescentando as estruturas de redes para comunicação e as IHMS com o sistema 
Scada configurado de modo que o mesmo se comunique com cada componente e 
que o mesmo faça as alterações corretas quando ave a real necessidade de alterar 
algum dos parâmetros do conjunto desse sistema. “Um sistema (SCADA) é formado 
por terminais remotos que coletam dados e transmitem esses dados a uma estação 
principal por meio de um sistema de comunicação”.  
“A estação principal exibe os dados adquiridos e também permite que o operador 
execute tarefas de controle remoto” [3]. Os primeiros sistemas SCADA eram 
formados por painéis nos quais as informações eram apresentadas por um conjunto 
de lâmpadas e levadas até o referido painel por uma enorme quantidade de cabos 
de dados. No entanto esse método não era confiável, pois as lâmpadas queimavam 
frequentemente e gerava alarme falso. Hoje, os sistemas SCADA utilizam modernas 
técnicas computacionais que permitiram a correção destes problemas. Hoje, 
facilmente são encontrados sistemas com altíssimos graus de confiança. [4]. 
 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 
Como resultado preliminar foi simulado no programa elipse escada um possível 
funcionamento de ar-condicionado e onde é constado um perfeito monitoramento 



dos eventos que estão acontecendo durante o funcionamento da maquina. como é 
mostrado na figura [1]. 

 
Figura 1: tela do sistema supervisório 
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