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PARA CLIENTES  
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AWITE SEU PARCEIRO MUNDIAL

Nós da Awite, com as nossas filiais e empresas parceiras de longos anos, somos o seu parceiro mundial em 

vendas e assistência técnica de nossos produtos Nossa rede mundial permite oferecer soluções adequadas 

em muitos países e continentes Surpreenda-se com nossa equipe mundial.

DE

QUEM É AWITE?

AWITE – PARA PROCESSOS OTIMIZADOS. HOJE E AMANHÃ! 

 

Qualidade sempre foi o foco da Awite. Desde a fundação da empresa, em 2000, fabricamos sistemas de análise de 

gases e criamos automações de processos de acordo com as necessidades individuais e com a mais alta qualidade. 

(Atualmente existem mais de 2600 dos nossos sistemas de análise de gás e mais de 130 sistemas de automação 

instalados em todo o mundo.) 

 

Futuramente também ofereceremos a nossa comprovada qualidade Awite para o serviço de desenvolvimento nas 

áreas de automação residencial, eletromobilidade e outras áreas de energia renovável. 

20172016201520132012201120092000

 
CONSTRUÇÃO  
nova de um edifício de 
escritórios/oficina

 AwiFLEX Cool+
novo desenvolvimento de 
radiador de gás

1500 análises de gás
100 automações

2 000 ANÁLISES DE 
GÁS
ampliação do eidifício de 
escritório/oficina

AWITE BRASIL
2: Filial

 
FUNDAÇÃO DA 
EMPRESA  
Análise de gás para a medição 
de gás de H S em biogás2

 

AWITE ITÁLIA  
1: Filial

CERTIFICAÇÃO  
conforme NRTL TÜV SÜD 
(UL/CSA)

 
1000
análises de gás  

InfraFRED
NDIR sensor multigás
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AS APLICAÇÕES

BIOGÁS PREPARAÇÃO DO BIOGÁS ALIMENTAÇÃO DE BIOGÁS FERMENTAÇÃO A SECO

GÁS DE ESGOTO GÁS DE ATERRO
PRODUÇÃO REGENERATIVA 

DE GÁS

PROCESSOS  

DE COMBUSTÃO

NECESSITA DE SUPORTE COMPLETO?

As suas aplicações são nossos desafios. Para muitas aplicações oferecemos soluções precisas e individuais. 

Claro que ficaremos satisfeitos em novas e outras aplicações.
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OS  
PRODUTOS

ANÁLISE DE GÁS ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTOMAÇÃO DESSULFURIZAÇÃO

MEDIÇÃO DE VAZÃO
INSTALAÇÕES  

LABORATORIAIS
SENSORES & ELETRÔNICA

CADA UM RECEBE O QUE NECESSITA.  
SOB MEDIDA. 

Os requisitos de seus produtos formam o nosso ponto central. Com nosso engajamento e permanente  

aperfeiçoamento podemos oferecer sistemas de análises de gás e automação com ou sem técnica de medição 

até a sua instalação laboratorial sob medida e elevada qualidade.
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ANALISE OS GASES COM AWIECO E AWIFLEX

ANÁLISE DE GÁS Nossos sistemas de análise de gás garantem processos operacionais perfeitos por meio de um amplo controle 

dos processos até a eficiência de utilização econômica de seus sistemas.  

Durável. Quanto mais precisas e contínuas as medições, mais você comprova os fatores de tempo e economia. 

 

PODE SER MAIS? 

As tarefas de controle podem ser assumidas pelo AwiECO e AwiFLEX. 

 

INTERESSANTE DE PERTO E A DISTÂNCIA: 

Acesso a qualquer momento no seu processo: 

Com aoperação intuitiva por meio da tela de 

toque ou por meio da manutenção à distância. 

 

MUITO MAIS DO QUE APENAS UMA  

ANÁLISE: 

Simplesmente conectar o respectivo sensor. A 

análise de gás calcula automaticamente para 

você. Valor de combustão, valor da energia... 

sempre o que você necessita. 

 

CONTROLE BIOLÓGICO DO PROCESSO: 

CH4 diminui e H2 aumenta? Com o AwiFLEX 

você tem um sistema de pré-aviso.  

Para ter tempo suficiente para reagir. 
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VANTAGENS: 

Pontos de medição: x pontos de medição (CH4, CO2, CO, O2, H2S, H2) 

radiador de gás sem manutenção: + precisão de medição | + durabilidade | + sem desgaste 

carcaça fechada de aço inoxidável: + segurança | + precisão de medição | + sem sujeira 

Tela de toque: + operação simples | + exibição gráfica & da tabela | + menu de navegação em vários idiomas 

ampliável: + sensores de vazão, temperatura, pressão e de umidade | + sistema de dessulfuração  

(AwiDESULF) 

Interfaces: todas as interfaces industriais usuais 

Certificações: para o mercado norteamericano (UL/CSA)

VANTAGENS: 

Pontos de medição: 1 ponto de medição (CH4, CO2, CO, O2, H2S) ou 2 pontos de medição (H2S) 

carcaça fechada de aço inoxidável: + sécurité |+ précision de la mesure | + absence de salissure 

panneau tactile: + segurança | + precisão de medição | + sem sujeira 

Tela de toque: + sensores de vazão, temperatura, pressão e de umidade | + sistema de dessulfuração  

(AwiDESULF) 

Interfaces: todas as interfaces industriais usuais 

Certificações: para o mercado norteamericano (UL/CSA)

EXEMPLOS DA APLICAÇÃO: 

Fermentação úmida e seca 

Estações de tratamento de águas residuais 

Estações de preparação de biogás 

Estações de alimentação de biogás 

Aterros 

Aplicações de laboratório 

Venda de biogás 

Produção regenerativa de gás 

Processos de combustão 

 

 

EXEMPLOS DA APLICAÇÃO: 

Monitoramento do carvão ativado 

sistemas pequenos com 1 recipiente 

BHKW 

Sistemas de dessulfurização 

 

 

AWIFLEX – INDIVIDUAL, MULTIFUNCIONAL, AMPLIÁVEL AWIECO – COMPACTO, BARATO, PADRONIZADO
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ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA

SEMPRE PRONTOS PARA VOCÊ: 

Garante atendimento profissional por meio de 

nosso pessoal da assistência técnica treinado. 

Ou no telefone, por meio do acesso remoto ou 

no local. 

 

PESSOALMENTE NO LOCAL E SEMPRE 

TUDO À DISPOSIÇÃO: 

gases de calibragem, peças de reposição e 

sempre temos uma boa dose de humor. 

 

AWIREMOTE - CONECTOR NA TOMADA, 

SEMPRE ON-LINE: 

Se você como gestor, nós como assistência 

técnica, tanto faz no local, no escritório ou via-

jando - sempre online. 

AWIPLUS – SUPORTE COMPLETO.

   SVEN  

Manutenção da análise de gás: 1/ano 

Planejamento de prazos: conforme disponibilidade 

Suporte: em horários comerciais 60 €/h senão 120 

€/h, no local 67 €/h 

Tempo de reação por telefone:  8 h 

Peças de reposição & despacho: 2 % de desconto 

Sistema de desconto da reaquisição: 3 % 

Intervalo de contabilização: 1/ano 

      MATS  

Manutenção da análise de gás: 1/ano 

Planejamento de prazos: conforme disponibilidade 

Suporte: no horário comercial sem taxas,  

senão 60 €/h, até 2 horas no local sem taxas 

Tempo de reação por telefone: no horário comer-

cial 4 h, senão 4 h - 8 h 

Peças de reposição & despacho: 4 % de desconto, 

despacho sem custos. 

Sistema de desconto da reaquisição: 7 % 

Intervalo de contabilização: 1/ano 

 

        LARS  

Manutenção da análise de gás: 2/ano 

Planejamento de prazos: conforme solicitação 

Suporte: sem custos a qualquer momento 

Tempo de reação por telefone: no horário comer-

cial 2 h, senão 4 h - 8 h 

Peças de reposição & despacho: 6 % de desconto, 

despacho expresso sem custos. 

Sistema de desconto da reaquisição: 10 % 

Intervalo de contabilização: 2/ano 

 



PROGRAMAS ADICIONAIS: 

AwiMobileControl (Tablet) 

AwiMobileVisu (Smartphone) 

AwiCall (alerta por chamada de voz) 

AwiMail (alerta por email) 

AwiReport (diário de operações) 

Gerenciamento de manutenção 

AwiView (avalição de dados) 

 

OS PRODUTOS | 1615 | OS PRODUTOS

AUTOMAÇÃO

DISPONÍVEL COM SEGURANÇA: 

Tanto faz se smartphone, tablet ou PC, você 

pode se conectar de qualquer lugar ao seu  

sistema. 

 

AWICONTROL TEM VÁRIOS IDIOMAS: 

Vários usuários podem estar conectados  

simultaneamente. Cada um no seu idioma e 

nível de usuário. O nosso suporte é possível a 

qualquer momento e facilmente. 

 

O FIO PARA A COMERCIALIZAÇÃO DIRETA: 

Um cabo para a caixa de comercialização e o 

BHKW é controlado como regulado nos  

contratos. 

SOLUÇÃO DE AUTOMAÇÃO AwiCONTROL: 

Independência do fabricante: Comunicação com todos os controles SPS usuais por meio de  

protocolos Bus (Modbus/TCP, Modbus/RTU, Profibus, Profinet etc.) padronizados. 

Independência do hardware: Seja no painel de controle industrial ou PC convencional para a manutenção  

remota, nosso sistema opera em todos os sistemas e com isso está seguro contra falhas. Troca de componentes 

e/ou migração para outro hardware é possível sem problemas. 

sem necessidade de licença de software: Pois todos os programas necessários são Open Source, todo o  

controle dos sistemas é feito por um sistema Linus Open Source  

AwiCONTROL documenta: além de protocolar todas as interações do usuário, todas as alterações dos valores 

dos sensores assim como das condições de comando, registra todas as entradas/saídas digitais.

EXEMPLOS DA APLICAÇÃO: 

Sistemas de biogás 

Fermentação seca 

Repotencialização 

Flexibilização e comercialização direta 

Redes de calor 

Digitalização 

Instalações laboratoriais 

Sistemas biodiesel 

Sistemas de teste de combustíveis 

 

AWICONTROL –  

MODULAR, AMPLIÁVEL, ORIENTADO PARA O FUTURO 
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DESSULFURIZA-
ÇÃO

AWIDESULF – INDIVIDUAL, EXATO, BARATO

NUNCA O2 DEMAIS NO SISTEMA: 

Tanto faz quanto de gás foi produzido,  

AwiDESULF monitora continuamente e  

autorregula tudo. 

  

SEGURO DE PERTO & REMOTAMENTE: 

Você tem acesso a qualquer momento tanto 

no local pela tela de toque da análise de gases 

ou viajando. 

 

DIVERSOS BIORREATORES? 

Sem problema. Cada biorreator recebe  

automaticamente o que necessita. 

100 ATÉ 1000M3/H DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS: 

regulagem automática da alimentação de ar: por meio da combinação da regulagem PI e uma FuzzyLogic 

superior 

Faixa de regulagem: na operação automática entre 0 - 1 % O2 dependendo da concentração H2S medida (li-

mite de desligamento: 2,4 % O2) 

comando individual: de diversos biorreatores 

Certificação: para o mercado norteamericano (UL/CSA)

MOTIVOS PARA AWIDESULF: 

Estabilidade do processo 

baixos custos operacionais 

medição e monitoramento O2 regulares 

regula também com exatidão a manutenção remota mesmo no caso de oscilações do volume de gás  

produzido 
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MEDIÇÃO DE 
VAZÃO
CORROSIVO - E DAÍ?  

A elevada resistência dos elementos sensores 

ao ácido reduz a corrosão. 

 

A MASSA É QUE É! 

Não depende de pressão em razão de  

determinação da massa de gás / do fluxo da 

massa de gás. 

 

SEM PRESSÃO? SEM PROBLEMA! 

Medição exata com velocidades do gás a  

partir de 0,3 m/s, com perda mínima de  

pressão. 

 

SEMPRE O GÁS “CERTO“ NO SENSOR 

Não importa a concentração de metano,  

AwiFLOW ajusta os dados de calibragem. 

BIOGÁS, GÁS DE ESTRUME, GÁS DE ATERRO: 

Determinação do teor de água, vazão normal e, se necessário, do fluxo de energia 

Fácil de instalar em tubos com dimensão nominal de DN 50 até DN 350 

Limpeza e substituição do sensor sem vazamentos de gás 

Alta resistência - mesmo no caso de gás úmido com ácido sulfídrico 

Aumento da precisão de medição por meio da calibragem com gás real 

Compensação de oscilações na composição do gás em conexão com AwiFLEX & AwiECO 

MOTIVOS PARA AWIFLOW: 

Balanço de fluxos de materiais e energia 

Determinação do fluxo nominal por meio do sistema integrado de correção da umidade 

Possibilidade de comprovar a quantidade de gás produzida 

Controle da estabilidade do processo 

Homologação ExZone 1 

Indicado para todas as aplicações em razão à reduzida perda de pressão, faixa de temperatura ampliada e a 

elevada resistência 

 

AWIFLOW – INTELIGENTE, COMPACTO, ROBUSTO
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INSTALAÇÕES 
LABORATORIAIS
1, 2, 3, ... 

Quantos biorreatores são necessários no seu 

laboratório? AwiLAB Digester é modular e  

sustentável. 

 

TEORIA OU PRÁTICA? 

Fácil manuseio para qualquer um - Plug and 

Play 

 

O QUE TEM DENTRO? 

No meu substrato? Novas misturas, substratos 

desconhecidos, enzimas e aditivos.  

Surpreenda-se com o que eles podem fazer. 

STAND ALONE OU MODULAR COM ATÉ 7 BIORREATORES: 

Execução industrial de alta qualidade de todo o sistema 

Sistema de análise de gases totalmente integrados AwiFLEX  

Possibilidade de configuração de diferentes modos para a adaptação da inoculação, fase de liberação de 

gases e execução de testes 

Intervalo de agitação assim como mistura continua mesmo para elevados teores de TS 

NORMATIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE GASES: 

Segurança integrada: Sistema de proteção contra sobrepressão, teste de estanqueidade, monitoramento do 

consumo de corrente, agitador, alarme, mensagens de erro 

Muitos sensores a bordo: como, por ex., temperatura de fermentação, medição da vazão, composição do gás 

e também ampliável individualmente (por ex. pH, Redox,...) 

Reconhecimento de sobrecarga dos gases do processo e gases bloqueadores como  H2 e H2S 

Avaliação científica dos dados com AwiCharts ou AwiView 

Manutenção remota com AwiRemote 

 

EXEMPLOS DA APLICAÇÃO: 

Testes laboratoriais contínuos 

Produção de biogás 

Composição do gás 

Carga volumétrica 

Bloqueio da atividade bacteriana 

Teste de aditivos & teste de enzimas 

TESTE LABORATORIAL COM AWILAB DIGESTER
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SENSORES & 
ELETRÔNICA
NINGUÉM ATRAVESSA SEU CAMINHO: 

InfraRED também é preciso quando encontra 

pela frente o butano, propano ou semelhante. 

 

SOB MEDIDA E MAIS BARATO? 

Não vai? Sim, com AwiMOX e AwiTRONIC  

receberá conversores de medição que se 

adaptam perfeitamente a sua empresa. 

 

Com AwiCORE e AwiIO oferecemos  

alternativas no valor correto para sua empresa. 

INFRAFRED NDIR SENSOR MULTIGÁS: 

preciso, durável, inteligente 

sensor infravermelho não dispersivo com tecnologia de dois feixes 

mede dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano e outros gases 

Aplicações: biogás, gás natural, gases de escape, pirólise, análise de gases,  

automação, processos de combustão,… 

CONVERSOR DE MEDIÇÃO: 

exato, barato, isento de interferências 

AwiCORE: 4...20 mA, para sensores eletroquímicos com saída de tensão 

AwiTRONIC: 4...20 mA, para sensores eletroquímicos de 3 eletrodos com saída de tensão

SISTEMAS I/O: 

AwiCORE: Sistema I/O modular, descentralizado, conectado via interface serial 

AwiIO: Módulo I/O, descentralizado, conectado via interface serial

SENSORES & ELETRÔNICA METICULOSOS
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ENERGIAS RENOVÁVEIS AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL ELETROMOBILIDADE

AWIETE SERVIÇOS

Paixão por energias alternativas combinada com a excelência no desenvolvimento de software. 

Desenvolvimento de novas soluções para a utilização eficaz de energia. 

Digitalização como chave para a utilização otimizada de sistemas de energia descentralizados. 

Desenvolvemos projetos de automação, da concepção até a manutenção. 

Desenvolvemos produtos de software conforme o pedido para os produtos de nossos clientes. 

OS SERVIÇOS

AWIPLUS: ASSISTÊNCIA PERFEITA 

Para dar a você muitos anos de diversão com seu sistema de análise de gás Awite, nós ou nossos parceiros 

treinados ficaremos felizes em ajudá-lo a qualquer momento no local, por telefone, manutenção remota ou e-

mail. Recomendamos uma inspeção de rotina anual dos sistemas combinada com uma calibração dos sensores. 

Estamos felizes em fornecer todas as peças de reposição em termos econômicos. Operação ininterrupta e se-

gura dos sistemas Awite é importante para o funcionamento do seu sistema. Estamos felizes em ajudá-lo! 

Pergunte-nos ou ao seu parceiro Awite local para obter informações detalhadas. 

Estamos ansiosos para uma cooperação a longo prazo.  



OS SERVIÇOS | 2827 | OS SERVIÇOS

ÉNERGIES  
RENOUVELABLES
À FRENTE DA TRANSIÇÃO ENERGÉTICA.  

Trabalhamos na área de energias renováveis 

desde o ano de fundação em 2000. E sempre 

adaptados exatamente a cada exigência  

diferente.  

Nós planejamos e desenvolvemos,  

otimizamos e assessoramos, mantemos e 

apoiamos – sempre no mais alto nível e de 

acordo com os padrões mais recentes.  

Experimente! 

ENERGIAS RENOVÁVEIS

CONSULTORIA: 

Determinação do potencial de otimização: como carga de trabalho, consumo próprio de eletricidade e utili-

zação de calor em sistemas de biogás e redes de aquecimento 

Desenvolvimento de conceitos: para comando e regulagem dos sistemas descentralizados de energia 

Estudos de viabilidade: de projetos de automação 

Exame: das oportunidades de incentivos e assistência no caso de apresentação da solicitação 

PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO: 

Automação de instalações: Planejamento e implementação de ações inteligentes de comando e regulagem 

para sistemas novos e antigos 

Implementação de ações de eficiência energética/ações de gerenciamento de energia 

Construção de quadros de comando 

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO: 

Colocação em funcionamento de sistemas de regulagem 

Manutenção remota/suporte no funcionamento 

Adaptações/ampliações no ambiente de produção 

SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO: 

Desenvolvimento de produtos de software: para sistemas de biogás, redes de aquecimento, 

instalações fotovoltaicas e eólicas assim como acumuladores de energia 

Desenvolvimento de aplicativos: para a digitalização de sistemas de biogás, redes de  

aquecimento, instalações fotovoltaicas e eólicas assim como acumulador de energia 
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AUTOMAÇÃO 
RESIDENCIAL
MENOS ESFORÇO, MAIS CONTROLE –  

nossas soluções de automação residencial  

tornam tudo isso possível.  

Nós orientamos e desenvolvemos  

conjuntamente a solução certa para você.  

Confie nisso! 

 

AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL

CONSULTORIA: 

Concepção de soluções técnicas para projetos de automação residencial 

SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO: 

Desenvovimentos de soluções de software para componentes do Smart Building 

Desenvolvimento de componentes de hardware/software (desenvolvimento de componentes ou subsistemas 

da IoT, incluindo comando via aplicativo) 

Desenvolvimento de aplicativos 

  

 

COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO: 

Colocação em funcionamento de sistemas de gestão de edifícios 

Manutenção remota/suporte no funcionamento 

Adaptações/ampliações no ambiente de produção 

PLANEJAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO: 

Dimensionamento e seleção de componentes 

Gerenciamento para projetos de automação residencial 

Automação/reengenharia de sistemas tecnológicos para a gestão de edifícios 

Implementação geral de medidas de digitalização; projetos de TI (redes, bancos de dados, aplicativos, ...) 

Implementação de ações de eficiência energética/ações de gerenciamento de energia 
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ELETROMOBILIDADE

SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO: 

Concepção de conceitos de serviços para o armazenamento de baterias 

Conceitos/especificação para projetos de eletromobilidade 

Dimensionamento e seleção de componentes 

Gerenciamento de projetos em eletromobilidade 

Desenvovimentos de soluções de software para a eletromobilidade 

Desenvolvimento de aplicativos 

Desenvolvimento de software para o comando de sistemas conectados 

 

 

ELETRO- 
MOBILIDADE
SEMPRE PERMANECER MÓVEL.  

Não é só o comando de sistemas que faz parte  

não é só o comando de sistemas que faz parte 

do nosso leque de serviços, mas também  

oferecemos soluções adequadas para a  

eletromobilidade.  

 

Caso tenha dúvidas sobre o comando e  

regulagem, desejar conectar sistemas ou precisar 

de novos modelos para o armazenamento de 

baterias, somos os parceiros ideais. 
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CONTATO

AWITE BIOENERGIE GMBH 

Grünseiboldsdorfer Weg 5 

D-85416 Langenbach 

 

 

Tel: +49 8761 72162-0 

Fax : +49 8761 72162-11 

 

info@awite.de 

www.awite.de

SEU PARCEIRO


