
Informação de segundo plano 
 

 

Produtos e serviços para tecnologias-chaves 

 

Energia eólica: segurança de automação  

 

A energia eólica desempenha um papel importante nas 

discussões sobre o futuro da produção de energia. A tecnologia 

por trás disso é considerada madura. Um pré-requisito para o 

desenvolver ainda mais a utilização da energia eólica é a 

segurança dos sistemas. Ela serve, de um lado, para a proteção 

de pessoas contra situações perigosas e, de outro lado, para a 

proteção do investimento do sistema.  

 

O assunto de segurança dos sistemas eólicos ganhou importância e 

significância nos últimos anos. Isso não causou apenas mudanças 

normativas, principalmente na introdução de novas diretivas de 

máquinas e a nova edição da diretiva para a certificação de turbinas 

eólicas da Germanischen Lloyd (GL), mas também causou o aumento 

do interesse público nas turbinas visíveis.  

 

Um exemplo da crescente complexidade é a avaliação analítica de 

riscos e a determinação obrigatória de Performance Level (PL) das 

funções de segurança. O Performance Level é o resultado da avaliação 

inferida da gravidade da possível lesão, frequência e duração da 

exposição ao perigo e a possibilidade de evitar o perigo. É difícil atingir 

o Performance Level determinado em uma avaliação de risco usando os 

componentes padrão de automação. Com componentes de tipo 

verificado e com o Software Safety Calculator PAScal da Pilz, é possível 

reduzir o esforço envolvido. 
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Componentes e sistemas de todas as funções de segurança 

A Pilz de Ostfildern, fornecedor de soluções completas para automação 

segura, auxilia há anos os principais fabricantes e operadores de 

turbinas eólicas em todo o mundo. O portfólio inclui relés de 

monitoramento PMDsigma para monitorar as funções individuais, como 

energia ativa ou alimentação de energia de emergência do sistema 

Pitch, além do relé de segurança PNOZsigma de monitoramento da 

parada de emergência ou de monitoramento da velocidade. 

Para reagir aos diferentes sinais de entrada, são usados os sistemas 

configuráveis de controle PNOZmulti, pois o design modular permite 

uma solução adaptada com flexibilidade para a respectiva turbina 

eólica. O PNOZmulti também oferece uma grande variedade de 

módulos de ampliação para, por exemplo, o monitoramento seguro da 

velocidade e, com isso, cobre todas as funções de segurança, como, 

monitoramento do sistema de azimute, a torção do cabo, o botão de 

parada de emergência e a velocidade do rotor de uma turbina eólica em 

um único sistema. Além disso, os sistemas de controle podem ser 

facilmente conectados ao sistema de controle da turbina eólica com os 

de módulos de comunicação. O sistema de automação PSS 4000 é 

utilizado nas tarefas mais exigentes. Ele é formado por componentes de 

hardware e software, dispositivos de rede e Ethernet em tempo real. 

Isso permite mapear até arquiteturas de controle complexas e 

descentralizadas de turbinas eólicas. 

 

O monitor seguro de velocidade PNOZ s30 consegue ser lidar com 

todas as funções de monitoramento de velocidade e com todos os 

Performance Level como solução stand-alone. Além das funções de 

segurança, as soluções da Pilz podem monitorar valores operacionais, 

como vibração, variáveis elétricas, temperatura e pressão para proteger 

as turbinas.  

 

Serviços personalizados 
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Por definição, uma turbina eólica é uma máquina que se enquadra no 

âmbito da diretiva de máquinas da União Europeia para a qual deve ser 

emitida uma declaração de conformidade em conformidade com o 

Anexo IIA. Embora o ambiente fechado das máquinas de produção 

tradicionais seja controlável na maioria dos casos, as turbinas eólicas 

estão exportas às forças da natureza e às mudanças nas condições 

ambientais. Além desses requisitos, também existem padrões da 

indústria que podem ser considerados como vinculativos para os 

mercados. Isso inclui, por exemplo, as diretivas da Germanischen Lloyd 

para a certificação de turbinas eólicas. No nível internacional, diversos 

países possuem normas adicionais que devem ser consideradas. 

 

Graças à sua experiência na área de segurança das máquinas, a Pilz 

oferece um portfólio especial de serviços para a energia eólica – desde 

a avaliação de riscos, passando pela validação de soluções de 

segurança, até o apoio ao desenvolvimento de um conceito de 

segurança para as turbinas eólicas e apoio para a obtenção da 

marcação CE. Para as diferentes exigências, a Pilz cria um pacote de 

serviços correspondente e pode oferecer esses serviços no mundo todo 

graças à sua atuação internacional. O objetivo é minimizar os riscos 

existentes e implementar os regulamentos de segurança exigidos de 

forma que as fontes de falhas ou de interferências possam ser 

identificadas em um estágio inicial, as custosas paradas possam ser 

minimizadas e a vida útil do sistema possa ser ampliada. 

 

(Caracteres: 4672) 

 

Grupo Pilz 

O Grupo Pilz é um fornecedor global de produtos, sistemas e serviços para a 
tecnologia de automação. A empresa familiar com sede em Ostfildern emprega 
cerca de 2.400 funcionários. Com 42 subsidiárias e filiais, a Pilz fornece 
segurança para pessoas, máquinas e meio ambiente no mundo inteiro. A líder 
em tecnologia oferece soluções de automação completas que envolvem 
sistemas de sensores e tecnologias de controle e de acionamento, inclusive 
sistemas para comunicação industrial, diagnóstico e visualização. Uma oferta 
de serviços internacionais com consultoria, engenharia e treinamentos 
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completa o portfólio. As soluções da Pilz vão além das aplicações em 
máquinas e instalações e se estendem a inúmeros setores como energia 
eólica, tecnologia ferroviária e a área de robótica. 

 

Contato para jornalistas: 

Martin Kurth 

Imprensa empresarial e 
especializada 
 
Tel: +49 711 3409-158 
m.kurth@pilz.de 

Sabine Karrer 

Imprensa especializada e  
empresarial 
 
Tel: +49 711 3409-7009 
s.skaletz-karrer@pilz.de 

Jenny Skarman 

Imprensa especializada 
 
 
Tel: +49 711 3409-1067 
j.skarman@pilz.de 

 


