
Portfólio para cervejaria do FactoryTalk®
Sistemas modernos ajudam os fabricantes de cervejas a enfrentar desafios-chave do mercado



Soluções que ajudam a cada função da operação

Fáceis de adotar
Ferramentas de projeto como código modular, faceplates pré-testados, 
faceplates e configurações da aplicação. O risco de projeto é reduzido 
com documentação e assistência, para que você possa focar nos 
requisitos do mestre cervejeiro.

Fáceis de usar
Navegações simples, gráficos intuitivos e informações com contexto 
permitem que os operadores tenham conhecimento e possam 
alavancar o sistema. Melhore a produtividade com suporte à mobilidade 
e relatórios pré-configurados.

Foco na qualidade
Tendências e relatórios baseados em dados melhoram a sua capacidade 
de manter a consistência em cada batelada, melhorar a rentabilidade 
e confiar na segurança de seu produto.

Prontas para o negócio
Projetadas com uma abordagem de defesa em profundidade para redu-
zir o risco de acesso às suas informações e ativos críticos. Configurações 
ágeis para se adaptar à demanda em constante evolução e materiais para 
ajudá-lo a controlar os custos.

O panorama dinâmico da produção de cerveja requer tomada 
de decisão informada, exposição de ineficiências com base em 
dados e uma enorme quantidade de colaboração.



FactoryTalk Brew
O sistema FactoryTalk Brew fornece uma única solução para toda 
a empresa que aborda os principais desafios operacionais.

•  Aplicação modular padrão projetada para o controle da cervejaria, que utiliza bibliotecas de 
processo padrão com integração dos requisitos da produção de cerveja. 

•  Projetado para reduzir o tempo de execução do projeto, reduzir os riscos e melhorar o ROI para 
grandes fabricantes de cerveja regionais e globais. 

•  Funcionalidade para áreas de processo completas da cervejaria, incluindo sub-sistemas. 

•  Para soluções de informação e automação em toda a empresa que utilizam The Connected 
Enterprise.

FactoryTalk Craft Brew
O sistema FactoryTalk Craft Brew fornece uma solução com custo 
otimizado para ajudar os fabricantes de cerveja a melhorar a 
eficiência e otimizar os processos.

•  Projetado para fornecer uma solução econômica para os fabricantes de cerveja artesanal, 
geralmente de 5 BBL a 100 BBL.

•  Aplicação expansível e padrão para cervejarias e adegas.

•  Integre facilmente equipamentos como cuba de fermentação, cuba-filtro, filtro de mosto e 
banheiras, assim como unidades combinadas como cuba de fermentação e filtro, banheiras 
com filtro, filtro de fermentação, banheiras com filtro para fermentação.

Uma abordagem moderna para a produção de cerveja ajudará você a:
 •  Ver dados em tempo real sobre os processos de produção da cerveja
 •  Administrar o consumo de energia
 •  Comparar o desempenho entre bateladas
 •  Ter acesso a informações críticas do processo de produção de 

cerveja a partir de qualquer lugar
 •  Aumentar ou reduzir rapidamente a produção
 • Adaptar-se aos requisitos de produção em constante evolução



Connect with us.
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Soluções e serviços
Permita-nos ajudá-lo a enfrentar os desafios 
do mercado, para que você possa voltar a 
produzir uma cerveja superior. Com suporte 
global e décadas de experiência, podemos 
ajudar a reduzir o risco e a variabilidade ade-
rindo a padrões da indústria e executando 
nossas arquiteturas comprovadas.
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Suporte do ciclo de vida do produto e da aplicação

Visite rok.auto/brew para saber mais sobre soluções para a produção de cerveja.


