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Figura 1. Os sistemas de Condition Monitoring (2FEWIEHSWREWZMFVE±ÀIWWSYQQIMSGSQTVSZEHSIEPXEQIRXIIǻGE^
TEVEIZMXEVEWTEVEKIRWRSTVSKVEQEHEWHEWQ«UYMREWIEWTIVHEWHITVSHY±SVIPEGMSREHEW
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sistemas de Condition Monitoring para
diferentes requisitos dos clientes e tamanhos das instalações.
GLEIǾIV OPTIME & RSZE EHM±S XVE^ S WMWtema de Condition Monitoring TEVE YQE MRǻnidade de unidades que normalmente são
monitorizadas em modo ŇÿĞĻåØ e apenas periodicamente, ou que não são supervisionadas em absoluto.
A equipa de manutenção e os operadoVIWHEWMRWXEPE±ÀIWFIRIǻGMEQHSWGSRLIGMQIRXSWIWTIGMEPM^EHSWHEGLEIǾIVWSFVISW
rolamentos.
Os sistemas de Condition Monitoring
(2FEWIEHSWREWZMFVE±ÀIWWS YQQIMS
GSQTVSZEHS I EPXEQIRXI IǻGE^ TEVE IZMXEV
as paragens não programadas das máquinas e as perdas de produção relacionadas. O
OPTIME é uma nova adição ao programa de
sistemas de Condition Monitoring da SchaeǾIV UYI TIVQMXI YQE QSRMXSVM^E±S HI IWXEHS EYXSQEXM^EHE I VIRX«ZIP HI YQE MRǻRMHEHIHIYRMHEHIWMRHMVIXEQIRXIGV¸XMGEWTEVE
os processos geralmente encontrados nas
plantas de produção modernas. As outras
soluções de CM do programa de produtos
são o SmartCheck, um sistema mono canal
implementado no mercado há já vários anos,
e o sistema multicanal ProLink, implementado mais recentemente. Uma vantagem chave dos 3 sistemas reside no facto do pessoal
de manutenção não necessitar de nenhum
tipo de conhecimento especializado sobre a
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monitorização do estado baseado nas vibrações para os poder instalar. A mesma simplicidade também se aplica à análise dos dados
HIWE¸HEYQEZI^UYIIWWEER«PMWI³VIEPM^EHEYWERHSEPKSVMXQSWHEGLEIǾIV,VE±EWE
IWXIWWMWXIQEWEGLEIǾIVTSHISJIVIGIV
soluções de Condition Monitoring baseadas
nas vibrações para qualquer requisito dos
clientes.

de malha dedicada (tipo mesh *WXIW HEHSW
são analisados automaticamente, usando
EPKSVMXQSW IWTIGMEMW HE GLEIǾIV I SW VIsultados são enviados para a aplicação asWSGMEHE SRHI WS I\MFMHSW HI JSVQE GPEVE I
XVERWTEVIRXIRYQEW³VMIHIZMWXEWIWTIG¸ǻGEW
para os diferentes grupos de utilizadores. O
sistema pode-se escalar facilmente, dado
que a montagem e a integração de novos
pontos de medição demora apenas alguns
minutos. O OPTIME representa uma poupan±E HI GYWXSW HI ETVS\MQEHEQIRXI   IQ
comparação com as medições ŇÿĞĻå e supeVEWMKRMǻGEXMZEQIRXISYXVSWWMWXIQEWWIQǻSW
de CM no que diz respeito à qualidade. Com
o OPTIME, as equipas de manutenção interna
ISWTVIWXEHSVIWHIWIVZM±SWI\XIVRSWVIGIbem avisos sobre problemas incipientes com
Z«VMEWWIQEREWHIERXIGIH´RGMEEP³QHIVIGSQIRHE±ÀIWIWTIG¸ǻGEWWSFVIEWQIHMHEW
corretivas a adotar, para que possam planear
facilmente as suas tarefas de manutenção,
as necessidades de pessoal e a aquisição de
peças de substituição de forma oportuna e
rentável.

SMARTCHECK: PARA EQUIPAMENTOS
AUTÓNOMOS DE PROCESSOS
CRÍTICOS

Figura 2. Programa de sistemas de Condition Monitoring
HEGLEIǾIV

OPTIME: PARA O CONDITION
MONITORING DE INSTALAÇÕES
INTEIRAS
O OPTIMEMRGPYMQÅPXMTPSWWIRWSVIWHIZMFVE±S WIQ ǻSW EPMQIRXEHSW TSV FEXIVMEW UYI
transmitem dados KPI e dados brutos de vibração e temperatura de todas as máquinas
numa instalação de produção para a plataJSVQE.S8HEGLEIǾIVEXVEZ³WHIYQEVIHI

4 GLEIǾIV SmartCheck é um sistema de
monitorização online, por cabo, pensado para
a monitorização permanente de máquinas e
processos, que é complementado com um
servidor de rede e um modo de aprendizagem
integrados. Consegue processar as velocidades variáveis de rotação e a informação, em
particular, o seu registo de sinais diferenciados convertem-no na solução ideal para moRMXSVM^EV IUYMTEQIRXSW GV¸XMGSW TEVE SW TVScessos em instalações de tamanho pequeno.
Os valores KPI e os estados de alarme podem
ser visualizados utilizando um navegador
standard ou ser transmitidos diretamente do
sistema de controlo através da Ethernet, utilizando o protocolo de comunicação integrado
no módulo. Para os clientes que pretendam
YXMPM^EVSWWIVZM±SWHMKMXEMWHEGLEIǾIVonline, o módulo SmartCheck pode enviar os seus
HEHSW EXVEZ³W HE MRXIVJEGI 45(9& TEVE E
TPEXEJSVQEHI.S8HEGLEIǾIV
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Figura 3.GLEIǾIVSmartCheck.

PROLINK: PARA EQUIPAMENTOS
E INSTALAÇÕES DE MAIOR TAMANHO,
CRÍTICOS PARA OS PROCESSOS
O ProLink ³ S Ƹirmão mais velho” do módulo
SmartCheck TEVE IUYMTEQIRXSW GV¸XMGSW TEVE
SWTVSGIWWSWGSQIRXVIITSRXSWHIQIdição. Trata-se de um sistema de Condition
Monitoring modular e multicanal, com cabo,
que pode registar e analisar os dados sobre as
vibrações e muitas outras variáveis. Tal como
o módulo SmartCheck, o ĀŹķƾ±Źå do ProLink
IWX«IUYMTEHSGSQTEV¬QIXVSWHIǻRMHSWTIPE
GLEIǾIVIYQQSHSHIETVIRHM^EKIQTEVEE
EHETXE±SIWTIG¸ǻGEHSIUYMTEQIRXS4Q¾dulo ProLink pode ser montado num armário
de distribuição e integrar-se na infraestrutura
do cliente através de um módulo de Fieldbus.
4 WMWXIQE WYTSVXE 45(9& I ǻGE GSRGPY¸do com outros protocolos de barramento de
campo como o {ŹŇĀĻåƒƐe o CC-Link IE.

Figura 4. Inovador, universal e modular: o novo sistema
de Condition Monitoring5VS1MROHEGLEIǾIV

O software HE GLEIǾIV ConditionAnalyzer
JSVRIGI EYXSQEXMGEQIRXI IWXI R¸ZIP HI MRformação sobre o estado, o que permite aos
utilizadores determinar rapidamente se o roPEQIRXS IQ UYIWXS HIZI WIV WYFWXMXY¸HS I
quando, evitando assim em grande medida
as paragens não programadas. Com o ConditionAnalyzer, as equipas responsáveis pela
manutenção já não precisam de dedicar o
seu tempo valioso para analisar e interpretar
manualmente todos os dados de vibração gerados pelos seus sistemas de CM. O ConditionAnalyzer pode ser facilmente integrado nos
sistemas de manutenção remota e nas plataJSVQEW.S8I\MWXIRXIWEXVEZ³WHSREST API.

CONDITIONANALYZER: SERVIÇO DIGITAL
PARA ANÁLISE AUTOMATIZADA
4 GLEIǾIV ConditionAnalyzer é um serviço
HMKMXEPTEVEXSHSWSWWMWXIQEWHEGLEIǾIVI
outros sistemas convencionais de Condition
Monitoring no mercado. Todos os sistemas de
Condition Monitoring baseados em vibrações
podem registar e visualizar dados sobre as
ZMFVE±ÀIWQEWHIWGSFVMVSWMKRMǻGEHSHIWXIW
dados em relação à progressão e à gravidade dos danos e, em particular, ao estado dos
rolamentos, requer profundos conhecimentos
sobre os diversos componentes envolvidos.

Figura 5. GLEIǾIVConditionAnalyzer. M
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