CASE STUDY

O Gémeo Digital está aí!
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JYXYVS ³ HMKMXEP 4 JEFVMGS HI TEMR³MW
IETEVIPLSWHIGSQYXE±SRS³I\ceção. Em Nuremberga, a Rittal e a
EPLAN apresentaram desenvolvimentos inoZEHSVIWWSFSXIQEHEƸGestão de Informação
Digital”. Numa primeira etapa, as empresas
apresentaram o wiring plan pocket. Durante
o trabalho de manutenção, serviço ou reparação, o mesmo pode intervir diretamente no
controlo e comutação, através de um tablet.

CÓDIGO QR NO ARMÁRIO
A relação entre a documentação digital e o
EVQ«VMSEIPIXVMǻGEV³VIEPM^EHEEXVEZ³WHIYQ
G¾HMKS67I\MWXIRXIRSEVQ«VMS)IWXEJSVQE
YQWMWXIQEHIMHIRXMǻGE±SÅRMGS³EXVMFY¸HS
EGEHEYQHSWKVERHIWEVQ«VMSW7MXXEP:<
e a cada um dos pequenos e compactos arQ«VMSW&<0<JSVRIGIRHSYQEMHIRXMǻGE±S
QYRHMEPÅRMGETEVEGEHEUYEHVS
Ao utilizar a função redlining, o técnico faz
alterações na documentação do diagrama de
GMVGYMXSEXVEZ³WHS*51&3I:MI[YQWIVZM±S
de nuvem que se liga a uma versão do diagrama do circuito que está sempre atualizada. As alterações podem, então, ser assumidas pelo projeto EPLAN da plataforma com
o mesmo nome. Isso representa um grande
passo na construção de painéis e fabrico de
aparelhos de comutação, onde o diagrama
do circuito e documentos que acompanham
X´Q WMHS XVEHMGMSREPQIRXI EVQE^IREHSW IQ
forma de papel.

A NUVEM OFERECE
MAIS POTENCIAL
(SQ YQE WSPY±S HI RYZIQ ³ J«GMP I\MWtir uma ligação dos processos de negócios
HIRXVS HI YQE IQTVIWE 5SV I\IQTPS GEWS
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Figura 1. “Serviços inteligentes deste tipo oferecem aos operadores de máquinas um valor agregado genuíno nas suas
fábricas e há vantagens competitivas para os fabricantes de painéis e aparelhos de comutaçãoƹI\TPMGSY8LSQEWXIǺIR
Diretor Administrativo da Rittal.

seja necessário, o técnico dos serviços pode
acionar diretamente a encomenda online de
uma peça de reposição essencial, incluindo

Figura 2. A empresa fornece macros EPLAN e dados
de design)TEVEGEHERSZSWMWXIQEUYIIRXVERS
QIVGEHSGSQSSEVQ«VMSGSQTEGXS&<I0<SYS
armário VX25.

E PMKE±S GSQ E PSK¸WXMGE HS EVQE^³Q SY E
compra. Tal solução também pode ser usada
para faturar chamadas de serviço, se forem
VIEPM^EHEWTSVIQTVIWEWI\XIVREWTSVI\IQplo. Se um sistema de controlo e comutação
I\MWXIRXIHIZIWIVQSHMǻGEHSSYIWXIRHMHS
os engenheiros podem realizar essa função
HMVIXEQIRXIGSQFEWIRSWHEHSWHS,³QIS
Digital. Desta forma, o trabalho duplicado
MRIǻGMIRXI TSHI WIV IJIXMZEQIRXI IZMXEHS
*WXIWWSETIREWEPKYRWI\IQTPSWHIGSQS
SERXMKSTVSHYXS,³QIS)MKMXEPTSHIWIVVIYtilizado como um operacional digital ou gémeo de desempenho após a entrega.
O Diretor Administrativo de Pesquisa e
)IWIRZSPZMQIRXS HE 7MXXEP 8LSQEW XIǺIR
I\TPMGE Ƹesses Serviços Inteligentes oferecem
aos operadores de máquinas um valor agregado real no funcionamento da sua fábrica,
e isso fornece vantagens competitivas para o
construtor de painéis e fabricante de aparelhos
de comutação.”
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Figura 3. Apenas um planeamento elétrico abrangente e um planeamento
HIGSRWXVY±S)GSQTPIXSTSHIQKEVERXMVUYIYQ,³QIS)MKMXEPHSWMWXIQE
WINEGVMEHSGSRXIRHSXSHSWSWHIXEPLIW

ALTA QUALIDADE DE DADOS É O PRÉ-REQUISITO
(SQ EW ETPMGE±ÀIW HIWGVMXEW EGMQE S ,³QIS )MKMXEP GVMEHS
durante o planeamento e fabrico de um sistema de controlo e
comutação também permanece em uso durante a operação.
A base para tal é o tratamento cuidadoso dos dados gerados.
Apenas um planeamento elétrico abrangente e um planeamento de construção 3D completo podem garantir que um
,³QIS)MKMXEPHSWMWXIQEWINEGVMEHSGSRXIRHSXSHSWSWHIXEPLIWMQTSVXERXIUYISWHEHSWHIEPXEUYEPMHEHIIWXINEQ
HMWTSR¸ZIMWTEVEXSHSWSWGSQTSRIRXIWIWMWXIQEWYXMPM^EHSW
A Rittal é pioneira nestes casos. Para cada novo sistema que
IRXVE RS QIVGEHS GSQS S EVQ«VMS :< SY EW GEM\EW &< I
0<EIQTVIWEJSVRIGIQEGVSW*51&3IHEHSWHIdesign 3D.
Com a gestão de dados consistentes ao longo de toda a cadeia de valor, não só os fabricantes de controlo e comutação
otimizam os seus próprios processos, mas também fornecem
ESGPMIRXIS,³QIS)MKMXEPHSTVSNIXSUYITIVQMXIWIVZM±SW
adicionais com valor agregado real durante a operação.

OUTLOOK
Este é o primeiro passo para soluções abrangentes baseadas
em novas tecnologias de nuvem e com o objetivo de simpliǻGEVHIJSVQEEFVERKIRXISTVSGIWWSHIJEFVMGS4Digital Information Management ).2XSVREWIYQTSRXSHIIRXVEHE
através da tecnologia de nuvem, que inicialmente se refere
ao diagrama do circuito, mas que também pode, consequentemente, comunicar com sistemas neutros. M
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