
 

31º Congreso de la AIGLP  
 

9 de marzo de 2016 

Bogotá – Colômbia 

 
Afonso Teixeira – Diretor   CLESSE do Brasil 



Clesse = “Captação, controle e condução de energia” 

Desde 1997 no Brasil e a mais de um século no mundo. 

Negócio 



As Indústrias Clesse pelo Mundo... 

CLESSE - Cournon - França NOVACOMET - Torbole - Itália 

CLESSE Shanghai - China CLESSE (UK) - Drakes Broughton – Reino 
Unido 



CLESSE do BRASIL - Sorocaba - Brasil 

 Reguladors para GLP e Gas Natural, Estações e 
kits; Tubos & Conexões; Equipamentos  e 
instalações de Solar térmico 

 

 75 colaboradores; 

   

  276.000 regulators + 8.700 kits and stations 
produzidos / ano 



As Indústrias Clesse pelo Mundo... 

Subsidiárias CLESSE 



REGULADORES  
 

KITS & ESTAÇÕES 

TUBOS & CONEXÕES SOLAR 

Produtos e Serviços 



 “Controle de energia” 

Negócio 
 



Uso 
Comercial 

Avicultura 

Processos especiais 

Alimentação 

Indústria 

CLESSE 
 

Reguladores de 
Pressão 

 
Inversores 

Automáticos 
 
 
 
 

Disp Segurança  
Válvulas 
Flexíveis 

Tubos  
Estações 

 
 

Uso 
Doméstico 

Onde atuamos 



REGULADORES DE 1º ESTÁGIO 

APZ 400* 
60 kg/h GLP 

  APS1000* 
120 kg/h GLP 

APR85 
8 kg/h GLP    

  APS2000 
200 kg/h GLP 

AP1392 
400 kg/h GLP 

1.200 kg/h GLP 
Pe – 3,0 bar 
 
1.500 kg/h GLP 
Pe – 4,0 bar 

Inversor Automático 
10 kg/h GLP 

AP1395 
1.000 kg/h GLP 

AP1398 
7.000 kg/h GLP 

AP 40* 
60 kg/h GLP 



BP2402L  
80 kg/h 

BP2303 
30 kg/h 

EXPERT 
1 kg/h 

BP2402 
60 kg/h 

REGULADORES DE 2º ESTÁGIO 
e ESTÁGIO ÚNICO (GLP) 

BP1492 
180 kg/h 

BP1813 - 5 a 7 kg/h 
Ps ajustável: (20-300mbar) 

EXPERT  
4 kg/h 

BP2202 
10 a 15 kg/h 

EXPERT 
4 kg/h  

TECNIX 
5 kg/h 

BP1800 BR 
7 kg/h 

BP2202 c/ Alivio Pleno 
10 a 15 kg/h 

BP2303 P15 - 30 kg/h 
Ps ajustável: (25-300mbar) 

BP1494 
400 kg/h 



ESTABILIZADOR 
EXPERT 

8 kg/h GLP  

PERMITE 
MONTAGEM EM 

90° 

Modelos até 500 kg/h GLP 

      PE – 5 a 50 kPa 

E10A 90º                                  
PE – 5 a 50 kPa 

15 kg/h GLP                

REGULADORES  DE  3º ESTÁGIO 



Parafuso de regulagem  
da pressão de saída Válvula de segurança 

REGULADORES  PILOTADOS 



Kit 1º estágio 
p/ centrais de GLP 
Filtro + OPSO 

Quadros para Avicultura 

Kit 1º estágio 
p/ centrais de GLP 

Limitador de Pressão 
 

CRM 
Sistema com Regulador 
Ativo + Monitor 

Kits Especiais e Customizados 



Projeto especial 

 
 

Estações de regulagem 



Estações de regulagem 



Estações de regulagem 



Estações de regulagem 



Vantagens 
- Compacto, necessita de pouco 
espaço  
-Fácil manutenção 
-Construído com materiais de alta 
qualidade 
-Pode ser instalado no lado de fora 
da edificação 

Características 
-Varias faixas de pressão de entrada (até 20 bar) 
-Varias faixas de pressão de saída (20 mbar a 4,0 bar) 
-Vazão até 1.000 kg/h de GLP e 800 m³/h de GN  
-Opções: Sistema by-pass, dispositivos de segurança, 
vários pontos de tomada de pressão, tramo simples ou 
duplo. 
-Tampa resistente a 12,5 toneladas 
-Permite trabalhar submerso (com a caixa cheia de 
água) 
 

Aplicação 
-Instalações para  GLP e GN: Residenciais, 
Comerciais e  Industriais 

Temos condições de atender vazão superior ou outros 
limites de pressão de entrada e saída sob consulta. 

Caixas de regulagem enterradas 



Caixas de regulagem enterradas 



Caixas de regulagem enterradas 



Caixas de regulagem enterradas 



Caixas de regulagem enterradas 



“ Captação de energia” 

Negócio 
 



Esquema de instalação Solar Instalação Solar + Gás (reservatório e placas) 

Instalação Solar + Gás em 
Mauá   (aquecedor   de 

passagem interligado ao 
sistema solar) 

Solar + gás LP 
 



Solar + gás LP 
 



Instalação Predial apoio a gás LP 

4.000 L de água quente  -        
5 aquecedores de passagem, 

2 reservatórios  



26.000 L de água quente – 13 aquecedores de passagem, 14 reservatórios  

Instalação Predial apoio a gás LP 



Instalações industriais  



“ Condução de energia ” 

Negócio 



Multilayer System Fire protection 

Push fit fittings  Rain water 

Linhas de produtos 



Instalação para gás 

Tubulação externa ao edifício 
para instalação de medidores 
de gás  



TELEMETRIA 
 

aplicada a reguladores 
de pressão e tanques  



 

 

Inverte automaticamente para a bateria reserva quando os cilindros da 

bateria em serviço ficam vazios ou com sua capacidade de vaporização 

comprometida, como exemplo sub-dimensionamento ou queda de 

temperatura. 

  

Modelo Atual 

1º Estágio - 10 kg/h GLP 

Modelo Desenvolvido para telemetria 

Inversor automático  
(ACO – Automatic Changeover) 



ENTRADA Bateria 1 ENTRADA Bateria 2 

  
Conexão de saída = ½” NPT SAÍDA para consumo 

Indicador visual 

Manípulo 

Inversor automático  



Inversor com 
telemetria integrada 

Inversor  preparado 
para telemetria  

Inversor automático 
tradicional 

Inversor automático com telemetria 



KIT INVERSOR -  Conforto e praticidade 

Conexões entrada 1/2“ NPT  
ou 7/16”  UNS 

conexão de saída 1/2“ NPT 

Inversor automático com telemetria 

Kit  Inversor  automático  para 
instalação doméstica com P13  



Instalação piloto com 4 (2+2) 
cilindros P45 para alimentação  
de aquecedores de passagem. 

Esta situação representa 
aproximadamente 85% das 

instalações existentes na grande 
São Paulo. 

Inversor automático com telemetria 



Inversore automático com telemetria 



Inversor automático com telemetria 



Inversor automático com telemetria 



Inversor automático com telemetria 



Sistema 
integrado de 
telemetria 
GSM ou RF. 

Inversor automático com telemetria 



3rd version: Current version 

• Fully embedded Battery Pack 

• Fully embedded MIM’s 

• Hall sensors instead of Read 
Switch on Knob detection 

• Field trial Dec 2014 onwards 

 

Telemetry 2015 
Hardware progress 

 
 

Inversor automático com telemetria 



Metas principais: 

 

• Instalações de cilindros P45 / P90, extensivo a instalações P13 . 

 

 

 

• Modernizar as instalações existentes visando fidelizar clientes e 
reduzir custo de logística. 

 

date Author / Title 44 

Inversor automático com telemetria 



 

 

Situação - Desafios 

• 15% das programações em média são recusadas, pois os cilindros 

ainda possuem gás; 

 

• 10% das chamadas são emergenciais, ou seja, as duas baterias de 

cilindros estavam sem gás para abastecer adequadamente a 

instalação; 

 

• Instalações recebem apenas manutenção corretiva (oportunidade 

de realizar manutenção preventiva). 

Inversor automático com telemetria 



 

 

Projeto ACO - Vantagens 

 Redução de chamadas emergenciais; 

 Fidelização do cliente; 

 Eliminação de programações recusadas; 

 Otimização do planejamento devido ao algoritmo de consumo por cliente; 

 Interface com ERP para melhor gerenciamento; 

 Redução do número de caminhões em circulação; 

 O cliente não precisa lembrar da troca dos cilindros; 

 Redução no tempo de manutenção, implementação de programa de 

manutenção preventiva. 

Inversor automático com telemetria 



 

 

Solução de leitura remota do status do Inversor Automático 

 O Inversor Automático (ACO) CLESSE é instalado nos clientes;  

 A unidade de telemetria relata cada mudança na situação do ACO; 

 O servidor recebe as mudanças, e através de algoritmo avançado 

define os seguintes itens: 

 Taxa de Consumo; 

 Mudança do status do ACO; 

 Nível Calculado e tempo estimado para troca da bateria; 

 Data prevista para troca da bateria em uso. 

  

Inversor automático com telemetria 



Inversor automático com telemetria 



Inversor automático com telemetria 



PDI & Testing/Reliability  

• All ACO and GSM models are 
tested together 

 

• Cross checking of software 
readouts 

 

• Onsite trial failures zero since 
Sept 2014 to date 

The testing has centred on compatibility of back plate to ACO and 
reserve reed switch.  



• Fully manageable through web based portal 

 

• Design built from panels – easily to configure individual 
view – all based on drag & drop 

 

• Possibility to produce custom reports  

 

• Detailed view of customer usage and predictability of 
customer consumption 

 

• Same interface for any application – ACO, Tank Contents 
or Pressure Telemetry 

 

• Versions to suit each subsidiary and language but initially 
in English  

 

Telemetry Software 



• Foi desenvolvido um software específico para ser gerenciado por 
um portal na web 

 

• As páginas são facilmente configuráveis baseadas no sistema 
“arraste & solte”  

 

• Possibilidade de personalizar os relatórios 

 

• Visão detalhada do consumo dos clientes e previsão deste consumo 

 

• Mesma interface para qualquer aplicação – Inversores automáticos,  
nível de tanques ou pressão de redes ou tanques 

 

• Versão inicial em língua inglesa que podem ser adaptadas a 
linguagem do país onde for implementado o sistema  

 

Telemetry Software 



• A seguir apresentamos as páginas principais do 
software específico desenvolvido para gerenciar as 
instalações 

 

• As páginas principais são:   
– Main page, painel com informações da instalação que permite a geração 

de relatórios, sua localização através do Google Maps e detalhes; 

 

– Detailed view, detalhes da instalação em termos de leituras, dados do 
consumo (taxas) e acompanhamento da temperatura, incluindo detalhes 
do cliente e das informações relativas ao dispositivo de telemetria como 
nível de sinal de comunicação e da bateria; 

 

– Editing page, detalhes da localização e da instalação, tipo de reguladores 
e cilindros. 

 

Telemetry Software 



 

Software – Main Page 



Filtering Panel – allow to filter information’s and produce 
reports 

 

 

 

Google map – enable to see the exact customer location. 

Software – Main Page 



1. Setting , Refresh and Log out 

2. Customer Details for chosen location 

3. Go to details view 

4. Cylinders to exchange panel 

5. Cylinders recently exchanged panel 

6. Exceptions panel 

7. Issues to resolve 

8. List of devices 

9. Batteries to exchange panel 

1 

2 3 

4 5 

6 7 

8 

9 

Software – Main Page 



Software – Detailed View 



1. Installation Details 

2. Hourly status 
readouts 

3. Usage pattern –daily, 
weekly, monthly or 
quarterly 

4. Temperature graph – 
synchronised with 
Usage pattern 

1 2 

3 

4 

Software – Detailed View 



1 2 3 

4 

5 

1. Return to Main Page 

2. Current Customer Details 

3. Go to Editing Page 

4. Google Map 

5. Device information's – battery 
level, GSM signal level, 
communications count 

Software – Detailed View 



Software – Detailed View, example 1 



Software – Detailed View, example 2 



 

Software – Editing Page 



1. Customer location 
details and Device 
Status 

2. Product type and ACO 
S/N 

3. ACO type, Cylinders 
details 

4. Installation details 

 

1 

2 3 
4 

Software – Editing Page 



1. Communication settings 

2. Telemetry device allocation 

3. Settings and Navigation 

1 

2 

3 

Software – Editing Page 



Tank Telemetry portal use the same platform as ACO portal 
and can be adjusted per customer request. 

Tank Telemetry 



Tank Telemetry 



Tank Telemetry 



OBRIGADO 
pela atenção! 

 
Afonso Teixeira – Diretor da CLESSE do Brasil Ltda. 

 
Tel.: + 55 (15) 3034-8101 ateixeira@clesse.com.br 


