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 Não é sobre gráficos extravagantes, é sobre economizar dinheiro e tempo, supervisionar seus equipa-

mentos, garantindo máximo disponibilidade do seu sistema.

Qual é a sua expectativa com a Digitalização na Industria?



ABB Ability
Soluções digitais em todos os mercados e produtos



ABB Ability



ABB Ability
Parceiros ABB no desenvolvimento de soluções Industri 4.0



ABB Ability
Alguns clientes que utilizam a plataforma



ABB Ability™ Digital Powertrain 



ABB Ability – Digital Powertrain



O que é Digital Powertrain?  
Onde existir a possibilitade de transformar energia elétrica em potência útil !!!



ABB Ability™ Inversores de Frequência
Supervisão e intervenção remota dos Inversores de Frequência

IOT PANEL

NETA-21



Da manutenção tradicional para manutenção preditiva futura

Monitoramento Remoto para Inversores de Frequência



Otimização Remota

Suporte Remoto

Monitoramento da condição
remota

Benefícios para o seu dia-a-dia

• Disponibilidade aprimorada

• Menos interrupções de produção não 
planejadas

• Fácil identificação de ações de melhoria

• Portal Web sobre dados, principais indicadores 
de desempenho e relatórios

• Acompanhamento fácilitado do histórico 
operacional e condicional do equipamento.

• Alertas previsíveis baseados em dados das 
condições.

• Resumo de operação e condição com 
recomendações da ABB

Supervisão e Intervenção remota - Inversores

Monitoramento Remoto para Inversores de Frequência



Monitoramento Remoto para Inversores de Frequência



ABB Ability™ Smart Sensor - Motores
Supervisão remota dos motores



ABB Ability™ Smart Sensor - Motores
Supervisão remota dos motores



ABB Ability™ Smart Sensor - Motores
Supervisão remota dos motores



ABB Ability™ Smart Sensor - Motores
Supervisão remota dos motores



Seus motores estão falando. Você está ouvindo??
Supervisão remota dos motores



Estatisicas de falhas dos motores elétricos

ABB Ability™ Smart Sensor - Motores



ABB Ability™ Smart Sensor - Motores
Supervisão remota dos motores



• Sensores fixos nos ativos

• Upload de dados para a nuvem ABB Ability

• Informação do ABB Ability para o app do celular

• Informação do ABB Ability para o web portal

• Exportar dados do portal

• Como uma opção – A informação do ABB Ability 

pode ser enviada através de uma interface para o sistema do 
cliente

• Comunicação criptografada e segura entre todas

as partes

• Supervisão e Atendimento remote

• Análise e Informativos de falhas e manutenção

dos equipamentos

Proposta de Monitoramento Digital

Digital Powertrain – ABB Ability

Customer’s connected 
systems

ABB Ability 
platform

Web portalService engineer
Sensors on assets

Gateway or Smart phone



ABB Ability™ Smart Sensor - Motores
Supervisão remota dos motores



Os dados brutos que nós coletamos com o Smart Sensor hoje são:

1. Vibração em 3 direções

2. Temperatura no ponto de contato

3. Campo magnético em 3 direções

4. Tempo

5. Sinais Acústicos (transmitidos através da carcaça)

Os dados brutos são processados pelo microcontrolador no Smart 
Sensor 

• Nós não enviamos dados brutos para a nuvem, apenas dados 
selecionados.

O que é medido?
Supervisão remota dos motores



O que é calculado?
Supervisão remota dos motores



Supervisão remota  das bombas e mancais

ABB Ability™ Smart Sensor - Bombas



Supervisão remota  das bombas

ABB Ability™ Smart Sensor - Bombas



EGGER – Fabricantes de bombas 

ABB Ability™ Smart Sensor - Bombas



Digital Powertrain – ABB Ability

Proposta de Monitoramento Digital



ABB Ability™ Smart Sensor - Motores



Digital Powertrain

Oferta de Valor

• Modernização da manutenção.

• Facilidade de gerênciar ativos

• Eficiência Energética

• Custo de Manutenção Reduzido

• Segurança Humana

Diferentes Atendimentos

• Monitoramento de condições no 
local.

• Monitoramento remoto

• Manutenção preditiva

• Estimativa de vida útil de 
componentes.

Possibilidades de Powertrain

• Inversores/Drives

• Motores e Geradores

• Transformadores

• Rolamentos

• Todas as combinações acima

Aplicações

• Bombas 

• Compressores

• Misturadores

• Guinchos e Pontes

• Laminadores, Bobinadores

• Prensa de Sucção, Secadores, bobinas…

• …

Monitoramento dos ativos



Instrumentação conectada à nuvem

Eletrônica Digital Avançada em todos os nossos produtos

Digital
- Measurement as a service
- Local visibility through mobile devices or 

wearables
- Remote condition monitoring & full data 

access
- Process insight apps

Sensors
- Ambient monitoring
- Non-invasive
- Repeatability prioritized over accuracy
- Multi-measurement

Connectivity
- Local wireless, Industrial Ethernet
- Remote and cloud based UI
- FDI based setup and config

Device
- Ultra-low cost
- Ultra-low power
- Energy harvesting
- Blind
- Common electronics platforms



Instrumentação conectada à nuvem



Instrumentação conectada à nuvem

Segurança NFC celular Offline Tendências

Benefícios

1. O que costumava levar minutos levará segundos - aumente a 
produtividade

2. O que costumava exigir pessoal qualificado exigirá pessoal 
menos qualificado - lidar com a perda de análises minuciosas



Instrumentação conectada à nuvem

O leiturista pode realizar a leitura através
de comunicação NFC pelo celular usando o 
Velox Interface (App Android) inclusive 
verificar diagnósticos da medição



ABB Zenon
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Aquisição

Armazenamento

Análise

Apresentação

Compartilhamento

Report

1 – Campo

2 – Controle

3 – Supervisionar

4 – Planejar a produção, 

documentar, Controlar 

Qualidade e KPI

5 – Planejar a produzção, 

manusear e otimizar 

pedidos

Flexibilidade: Localmente ou 
na nuvem

Em qualquer nível: 
Informações sobre 
qualquer 
dispositivo de 
navegação

Conectividade: Tonar a 
plataforma existente 
inteligente

ABB Zenon Operação e Gerenciamento de Dados



Perguntas ?
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