
Revolucione seus 
negócios  
com dados melhores e processos conectados



Ao desenvolver novas arquiteturas de produção e implantar um sistema 
de transporte de 29 quilômetros com britadores móveis, a empresa 
eliminou quase uma frota inteira de 100 caminhões fora de estrada e seus 
custos associados. 

A solução: Controle de processo e integração premium para inversores. 
FactoryTalk® Analytics™ e InnovationSuite. Arquiteturas Ethernet 
convergidas em toda a fábrica. Inversores PowerFlex® MV e LV. Tecnologia 
TotalFORCE®. 

77%de redução do consumo de 
combustível na maior mina de 
minério de ferro do mundo.

Sistemas integrados 
aumentam a 
produtividade
Pergunte aos fabricantes industriais sobre seus principais desafios. 

Muito provavelmente, eles dirão aumentar a produtividade das operações 
existentes, reduzir o consumo de energia e aumentar a segurança. Além disso, 
obtenha dados para tomar melhores decisões de negócios. Simplifique os sistemas 
operacionais. E aumente a disponibilidade.

Podemos ajudar. 

A Rockwell Automation é o principal fornecedor de soluções integradas de 
hardware, software e ciclo de vida de automação de fábrica da América do Norte. 
Construímos sistemas de produção inteligentes há mais de 100 anos. E somos 
profissionais em conectar dados e processos.

A integração de dados e processos em toda a sua empresa é sua porta de entrada 
para a produção inteligente. Ele pode revolucionar o seu negócio.
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Fábricas e equipes 
conectadas e orientadas 
por informações
Os sistemas operacionais inteligentes fornecem dados para tomar melhores 
decisões de negócios. 

Ao conectar sistemas em toda a sua empresa, você transformará a fabricação em uma vantagem 
estratégica. 

Simplifique os sistemas operacionais

Aumente a produção, a disponibilidade, a segurança e a qualidade 

Reduza o consumo de energia e o tempo até a entrega

E ninguém oferece um conjunto mais amplo de soluções inteligentes do que a Rockwell 
Automation.

Trabalhando conosco, você pode melhorar o sistema operacional em toda a sua fábrica – ou em 
toda a sua empresa. 

Clique para ler sobre Toyota, Caterpillar e Georgia-Pacific.

Sistemas operacionais 
inteligentes aumentam 
a produtividade.  
E muito mais. 
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Soluções ágeis para 
sua empresa
Muitas fábricas são projetadas com distribuição de energia elétrica 
e sistemas de controle de automação independentes.  
Mas uma abordagem de dois sistemas aumenta a complexidade e o custo.

A abordagem de rede única da Rockwell Automation pode simplificar sua cadeia 
de suprimentos, unificar sistemas de energia e controle – e oferecer benefícios 
extraordinários.

A tecnologia digital reduz custos e melhora o desempenho desde o controle de 
processo até o sistema elétrico: 

Menores custos de engenharia, fiação e instalação 

Mais rápidos comissionamento e inicialização 

Aumente a produtividade e a segurança com monitoramento remoto 

Reduza o tempo de parada não programada com acesso em tempo real às 
condições de operação, falhas, alarmes e eventos

Calcule suas economias aqui.

Um sistema integrado pode economizar:

Até 15% nos custos dos equipamentos 
com acondicionamento do sistema 

Mais de 25% nos custos de instalação 
por meio da tecnologia digital 

Até 70% a 90% nos custos de 
integração com a unificação do seu 
sistema
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Uma empresa conectada aumenta a produtividade, eficiência operacional e segurança

Intelligent Motor 
Control Devices

Process Control 
I/O Network

Intelligent Electrical 
Protection Devices

Domain 
Controller

NTP

NTPNTP

NTP

Process 
Automation
And 
Application
Servers

PlantPAx
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Os data centers industriais são usados para gestão de dados 
virtuais com serviços de suporte remoto para manter a 
infraestrutura de energia crítica funcionando com eficiência

Estações de trabalho de 
engenharia projetadas para 
configuração, manutenção 
e diagnóstico dos sistemas 
de controle de processo e de 
energia

O protocolo de redundância 
paralela fornece recuperação 
do tempo zero, mantendo a 
flexibilidade de instalação

Os switches Ethernet 
gerenciados Stratix® 5400 
suportam o protocolo IEC 
61850 e o perfil de energia 
IEEE 1588 para distribuição de 
tempo de rede consistente e 
confiável para aplicações de 
energia

Os controladores de processo são responsáveis 
pelo controle e coleta de dados do equipamento 
de processo, incluindo o centro de controle de 
motores

As estações de trabalho do 
operador são responsáveis 
por monitorar as operações 
do sistema enquanto 
fornecem controle de ativos e 
ajustes de parâmetros

Dispositivos elétricos inteligentes (IEDs) fornecem funções 
de proteção elétrica ou recursos de medição. Esses 
dispositivos se comunicam através do padrão IEC 61850. 
A Biblioteca PlantPAx® de Dispositivos de Proteção Elétrica 
abriga uma variedade de faceplates que representam 
visualmente os IEDs

O módulo IEC 61850 para 
o sistema ControlLogix® 
integra-se perfeitamente ao 
ambiente Studio 5000 Logix 
Designer® com um Add-on 
Profile. Os dados IEC 61850 são 
mapeados para CIP em todo o 
backplane

Centros de controle de motores CENTERLINE® com a tecnologia IntelliCENTER® apresentam 
redes EtherNet/IP integradas para conectar dispositivos inteligentes a software de 
monitoramento avançado para integração de dados de processo em toda a planta. A tecnologia 
IntelliCENTER é pré-configurada e pré-testada para reduzir o tempo de integração e 
comissionamento, melhorar a visibilidade das informações de diagnóstico e fornecer dados de 
manutenção e localização de falhas

Dispositivos de proteção elétrica, dispositivos inteligentes de controle de 
motores e equipamentos de processo são facilmente integrados ao sistema 
PlantPAx® – proporcionando uma visão completa da operação da planta, da 
infraestrutura de energia até os equipamentos de controle de processo

Uma central elétrica 
inteligente é uma solução 
eficaz que consolida a 
distribuição de energia e 
equipamentos de automação 
de processos em uma 
única estrutura montada e 
projetada na fábrica. Todos 
os equipamentos chegam 
instalados, testados e 
prontos para uso para suas 
necessidades específicas

Uma infraestrutura, maior visibilidade e melhor controle

Intelligent Motor 
Control Devices

Process Control 
I/O Network

Intelligent 
Electronic Devices

IntelliCENTER 
MVMCC

IntelliCENTER 
LVMCC ControlLogix PLC +

MVI56E-61850C

Stratix 5400

Stratix 5400

Stratix 5950

Domain 
Controller

NTP

NTPNTP

NTP

Network 
Time 
Protocol
(NTP)

Engineering 
and Operator 
Workstations

Process 
Automation 

and 
Application 

Servers

GPS Clock
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Aumente a produtividade 
a partir de uma infraestru-
tura unificada da planta
Uma solução conectada muda a forma como as empresas analisam o controle de 
supervisão e aquisição de dados elétricos (eSCADA) e os sistemas de controle de 
processo. 

Nosso pacote de solução substitui os sistemas de controle de processo e eSCADA independentes 
por um sistema unificado digital com base em Ethernet não modificada. 

Usando o protocolo EtherNet/IP™, os dispositivos de controle do motor se comunicam e funcionam 
como parte do sistema de controle de processo. Ao mesmo tempo, equipamentos essenciais de 
subestações se comunicam com dispositivos elétricos inteligentes (IEDs) por meio de Ethernet não 
modificada, baseada no padrão IEC-61850. 

Com nossa arquitetura de automação aberta, nossa solução mapeia os dados da subestação 
diretamente para o ambiente de controle a fim de permitir a comunicação contínua entre os IEDs 
e a plataforma de controle. 

Este sistema unificado habilitado digitalmente oferece visibilidade integrada da subestação por 
meio do mesmo sistema que opera o restante da fábrica. Os benefícios incluem: 

Melhor gerenciamento de carga e gerenciamento de energia 

Monitoramento em tempo real, de qualquer lugar, de sistemas elétricos e de processo 

Uma plataforma de rede, visualização, arquivamento e relatório

Acesso a dados sincronizados e com registro de data e hora a partir de uma única fonte 

Modificação e expansão do sistema mais rápidas e fáceis

Participe de um webinar para conhecer outros benefícios.
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Visibilidade completa do 
seu sistema operacional
Com os dados da operação e o estado do processo a seu alcance, isso pode ser a 
diferença entre o lucro e a perda. 

Exclusividade da Rockwell Automation, o software IntelliCENTER® fornece uma janela para os 
centros de controle de motores (CCMs) com diagnósticos em tempo real. 

A tecnologia captura informações para manutenção preditiva, monitoramento de processos 
e diagnósticos avançados para ver a condição de seus motores, dispositivos de controle 
e desempenho de aplicações – incluindo dispositivos remotos. Além disso, a tecnologia 
IntelliCENTER usa o protocolo de rede EtherNet/IP seguro.

Assim, você reduzirá o tempo de partida

Elimine até 90% do tempo de instalação da fiação 

Os CCMs são pré-configurados e validados. Conexões de serviço, endereços IP, máscaras de 
sub-rede, configurações de parâmetros personalizados para inversores PowerFlex® e relé de 
sobrecarga eletrônico E300™ e configurações avançadas de portas estão predefinidas

E aumente a disponibilidade

CCMs são rapidamente integrados a um sistema digital de controle distribuído PlantPAx® 
baseado em Logix

Monitoramento remoto e acesso a dados de manutenção o ajudam a identificar, diagnosticar 
ou redefinir falhas do dispositivo e implantar recursos com segurança
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““Temos muitas informações ao nosso 
alcance agora. Da minha área de tra-
balho, posso ver centenas de motores, 
pontos de controle, temperaturas – 
tudo que está acontecendo e que não 
deveria estar acontecendo.” 

– Diretor de engenharia

“A produtividade aumentou anual-
mente. As melhorias de qualidade 
reduzem os defeitos pela metade. 
A pontualidade na entrega aumentou 
para 96%. E a redução de resíduos 
economizou centenas de milhares de 
dólares.”

– Vice-presidente de operações

Seu único fornecedor
Com a Rockwell Automation, você receberá suporte inigualável de um fornecedor 
único de automação que é líder do setor. 

Nossas equipes têm anos de experiência e estão prontas para ajudar. Também trabalhamos 
perfeitamente com parceiros OEM e integradores de sistemas.

Nossas integrações de sistema de controle são implementadas em pacotes, para que o processo 
seja gerenciável e econômico. Os resultados são rapidamente visíveis e mensuráveis. 

Liberte o poder da transformação digital.

A tecnologia da Rockwell Automation é encontrada em muitas das maiores fábricas e plantas de 
processamento do mundo. Com mais de 24.000 funcionários, atendemos clientes em mais de 
100 países. E nossa experiência abrange dezenas de indústrias como a sua – desde aeroespacial 
e automotiva até água e esgoto. 

Vamos dar o próximo passo.

Ligue para um representante da Rockwell Automation ou visite nosso site para obter mais 
informações. Gostaríamos de conhecer suas necessidades.
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Para obter mais informações sobre como podemos ajudá-lo a resolver seus desafios de negócios exclusivos, entre em 
contato com seu distribuidor local autorizado Allen-Bradley® ou com o escritório de vendas da Rockwell Automation ou 
visite: rok.auto/lifecycle.

Transformação digital e o 
Connected Enterprise

Análise de dados/ciência de 
dados

Tecnologia corporativa

Automação FEED/FEL

Gestão de risco e segurança

Principal prestador de serviços 
de automação (MAC)

Engenharia de migração e 
modernização

Gestão e implementação de 
projeto e programa

Lançamentos globais

Cibersegurança e redes de TO

Serviços gerenciados

Infraestrutura como serviço 
de TO

Suporte remoto

Análise preditiva/prescritiva

E-learning

Treinamento virtual e conduzido 
por instrutor

Avaliações de pessoal

Realidade virtual/realidade 
aumentada

Reparo de ativos, remanufatura 
e gestão

Avaliação e reparação de 
segurança

Suporte técnico no local

SERVIÇOS DE 
CONSULTORIA

SERVIÇOS 
PROFISSIONAIS

SERVIÇOS 
CONECTADOS

SERVIÇOS DE 
PESSOAL

SERVIÇO DE 
CAMPO

A experiência certa, na hora certa.
Capacitamos sua jornada de transformação digital e seu ciclo de vida com nosso amplo conhecimento da área.
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Conecte-se conosco.

https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/lifecycle-services.html
www.rockwellautomation.com.br
www.rockwellautomation.com.pt
http://rockwellautomation.com
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation
http://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
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