Sensores inteligentes
integrados
Aumentar a produtividade
n	Minimizar o tempo de parada não programada
com processos contínuos e dados de diagnóstico
n	Permitir uma troca de produto mais rápida
n	Agilizar o comissionamento do equipamento
n	Permitir o uso de máquinas inteligentes no
The Connected Enterprise
n

Os olhos e ouvidos de máquinas e
equipamentos eficientes
A menos que você esteja ciente, minuto a minuto, do que
está acontecendo nos equipamentos instalados nas fábricas,
é impossível manter a produtividade e eficiência ótimas o
tempo todo, ou evitar o tempo de parada não programada
e a perda de produção. Os sensores convencionais típicos
fornecem o status ligado/desligado. Falta a capacidade
de comunicar dados de diagnóstico ou de parâmetros ao
controlador.

Custos do sensor

¡¡ Configuração e

manutenção de
tecnologias de detecção
múltipla
¡¡ Re-configurar a cada
mudança de produção
¡¡ Conversão de sinal
analógico
¡¡ Substituição de um
sensor danificado
¡¡ Instalação e fiação
¡¡ Comissionamento do
equipamento
¡¡ Análise de falha
¡¡ Diversas variações do
sensor

Uma solução de sensor inteligente integrado fornece todos
os dados necessários para criar uma imagem abrangente
do status da máquina ou da linha de produção. Como
componentes integrais da The Connected Enterprise, os
sensores inteligentes são o primeiro passo para passar do
mundo real para o mundo virtual.

Por que os sensores
falham
¡¡ Baixa margem devido à
poeira
¡¡ Danos mecânicos
durante a produção
¡¡ Instalação ou instrução
incorreta
¡¡ Rompimento de cabo
¡¡ Cabo trocado
¡¡ Alteração de material ou
alvo durante a troca de
produção
¡¡ Contaminação
¡¡ Falha de componente
¡¡ Curto-circuito

Custo do tempo de
parada
¡¡ Perda de produção
¡¡ Sucateamento de
produção
¡¡ Estabelecimento da
causa da falha (mecânica/
elétrica)
¡¡ Custos de substituição do
sensor
¡¡ Problemas de segurança
¡¡ Impacto em outros
equipamentos

5-10%

Soluções de sensores inteligentes
integrados podem ajudar a fornecer, no
mínimo

Aumento da
produção

Opções de manutenção
¡¡ Informações de
diagnóstico avançadas
¡¡ Manutenção preventiva e
não reativa
¡¡ Possibilidade de tempo
de parada planejado
¡¡ Assumindo o controle de
sua fábrica
¡¡ Custo de manutenção
reduzido

Produtividade
aumentada
¡¡ Redução do tempo de
parada não programada
melhora a produtividade
¡¡ Assuma o controle
do seu processo de
produção
¡¡ Tome decisões baseadas
em fatos com informação
de diagnóstico avançadas
¡¡ Alteração de produção
mais rápida devido a
múltiplos perfis de
sensores
¡¡ Mudança mais rápida
do dispositivo devido à
configuração automática
do dispositivo
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Com sensores inteligentes disponíveis para pressão,
temperatura, distância, movimento, nível e fluxo – é possível
obter uma visão abrangente do seu processo. O conhecimento
da situação e do status atual do sensor também garante a
identificação em tempo hábil de qualquer tipo de problema
em potencial do sensor.

Estamos nos
encaminhando para um
problema do sensor?

! TEMPERATURA °C

0 0 6 5

MARGEM BAIXA

0 7 5 0

!

A configuração
certa do sensor
está carregada?

Margem
baixa!

CONTAGEM DE
PEÇAS

Limpeza
necessária

1 3 0 0

SENSOR
DANIFICADO

! ! ! !

!
! FORÇA DO SINAL

Sensor danificado

0 5 0 0

Zona 1,
Transportador

!
Troca de turno –
carregar novo
perfil de sensor

PRESSÃO psi/bar

POSIÇÃO mm

0 0 5 0

0 7 5 0
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Sensores inteligentes integrados
Os sensores Inteligentes fornecem um fluxo contínuo de
valiosos dados de processo e diagnóstico para o seu
ambiente de projeto, sistema de visualização, software de
informação e controlador Logix – facilitando o The Connected
Enterprise e ajudando a alcançar uma colocação mais rápida
do produto no mercado, reduzindo o custo total de
propriedade, melhorando a utilização
de ativos e o gerenciamento de riscos. Visualização

The Connected Enterprise/Indústria 4.0

Software de
informação

Ambiente de projeto

EtherNet/IP
Mestre

Controlador Logix

Benefícios
dos Sensores
inteligentes

EtherNet/IP
Sensores

Controlador

Mobilidade

Sensores de
proximidade

Sensores
fotoelétricos

Sensores
ultrassônicos

Sensores de
processo

RFID

Leitor
de código

Encoders
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Criando The Connected Enterprise com
Sensor inteligente para máquinas inteligentes
Os sensores inteligentes
são programados
diretamente no
Studio 5000®

A solução de sensor inteligente integrado da Allen-Bradley e a plataforma de controle Logix
ajuda a reduzir seu tempo de programação, facilita o startup e o comissionamento, e agiliza
o diagnóstico. Ao fornecer uma programação do controlador consolidada e a configuração,
operação e manutenção do sistema do dispositivo em um único ambiente de software, no
ambiente de engenharia Studio 5000, a Integração Premier ajuda a reduzir a complexidade
e os erros.

Mobilidade ativada – colocando todos os dados relevantes do sensor sempre ao seu alcance

Apenas um ambiente
de desenvolvimento
para configurar e
programar sensores

Perfis Add-on para o
desenvolvimento,
uso e manutenção
simplificado dos
equipamentos

Tempo de resposta para o mercado mais rápido
¡¡ Programe os sensores e o controlador no mesmo ambiente de software
(Software Studio 5000®)
¡¡ A programação intuitiva simplifica a configuração inicial e ajuda a eliminar
erros de lógica
¡¡ Integração total com a Integrated Architecture da Rockwell Automation
Menor custo total de propriedade
¡¡ Sem custos adicionais para os sensores inteligentes
¡¡ Não são necessárias alterações na fiação ao realizar a mudança dos sensores
hardwire Rockwell Automation para os sensores inteligentes
¡¡ A Integração Premier reduz a complexidade e os erros
¡¡ Tempo de projeto reduzido
¡¡ Os sensores totalmente configuráveis reduzem seu inventário de
dispositivos e otimizam as SKUs em 50%
Melhorando a utilização de ativos
¡¡ Acesso fácil a dados atualizados e contextualizados que podem ajudar a
maximizar a Eficiência Geral do Equipamento e o Tempo médio entre falhas
¡¡ O diagnóstico em tempo real otimiza a manutenção preventiva e a localização de falhas, reduzindo o tempo de resolução de problemas em até 90%
¡¡ Ao reduzir o tempo de troca para cada sensor de minutos para segundos, os
perfis múltiplos facilitam a fabricação flexível
Gestão de risco corporativo
¡¡ Os recursos de configuração automática dos dispositivos reduzem os erros
ao substituir os sensores
¡¡ Mudanças na configuração restritas apenas ao pessoal autorizado
Compatibilidade garantida com BOM
Sensores inteligentes integrados

5

Cenário 1
Informação da
operação com
mobilidade
Dados abrangentes em tempo real na produção
¡¡ Dados de processo incluindo a saída acionada e os dados
de medição
¡¡ Dados de diagnóstico sobre a saúde do sensor e o status
de comunicação
¡¡ Dados do perfil do dispositivo, incluindo dados de
configuração e limite
¡¡ Dados de monitoramento e tendência da intensidade do
sinal, contraste e ganho

1

2

3
1. Equipamento funcionando normalmente

2. Sensor detecta acúmulo de poeira

¡¡

3

3.	O operador informou o tipo de sensor e sua
localização em tempo real

5

5. Parâmetros operacionais de segurança restaurados

4

4. Ação preventiva tomada a tempo

6

6. Continuação do monitoramento

ESCANEIE O QR CODE para ver como os Sensores inteligentes integrados podem fazer a diferença
Sensores inteligentes integrados
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Cenário 2
Comissionamento
inteligente com
Sensor inteligente e
Mobilidade
Dados viáveis para ajudar a maximizar a Eficiência Geral
do Equipamento e o Tempo médio entre falhas
¡¡ Otimiza a manutenção preventiva e a localização de falhas
¡¡ Reduzindo a resolução de problemas durante o
comissionamento em até 90%
¡¡ Reduzir o tempo de troca para cada sensor de minutos
para segundos
¡¡ Perfis múltiplos facilitam uma fabricação flexível
¡¡

1

1. Novo equipamento necessário

3

3.	Os sensor inteligente monitoram os parâmetros de
configuração

5

5. Equipamento funcionando na velocidade máxima

2

2. Máquina pré-projetada entregue

4

4. Reajustes rápidos para aumento de desempenho

6

6. Monitoramento contínuo de ampla gama
de valores no Software FactoryTalk

ESCANEIE O QR CODE para ver como os Sensores inteligentes integrados podem fazer a diferença
Sensores inteligentes integrados
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Cenário 3
Substituição do sensor
com configuração
automática do
dispositivo
As informações de funcionamento do sensor otimizam
a confiabilidade operacional
¡¡ Localiza anomalias facilmente mesmo nos maiores
equipamentos
¡¡ A configuração automática de dispositivo reduz o tempo
de parada
¡¡ As nomeações específicas da aplicação (ASN) identificam
o dispositivo que precisa de atenção
¡¡

1

2

3
1. Dispositivo funcionando normalmente

3

3.	As informações de nomeações específicas da aplicação
(ASN) guiam o operador diretamente para a falha

5

5.	A configuração automática de dispositivo faz os
downloads e configurações em milissegundos.

2.	Informação de funcionamento do sensor para o CLP
perdida

4

4.	eBOM fornece os dados de fornecedor do dispositivo e
o código de peça para a rápida e fácil substituição

6

6.	O dispositivo está rapidamente funcionando de novo,
após um tempo de parada mínimo.

ESCANEIE O QR CODE para ver como os Sensores inteligentes integrados podem fazer a diferença
Sensores inteligentes integrados

8

Cenário 4

1

2

Troca de produto
Múltiplos perfis de sensores armazenados
no controlador Logix
¡¡ Extensa gama de parâmetros do sensor disponíveis
¡¡ Tempo de parada minimizado e produtividade do
equipamento aumentada em 5 a 10%
¡¡ Minimiza o sucateamento de produtos
¡¡

1.	Configuração do equipamento para produção do
Produto A

3

4

3. Tempo para troca de produto

5

2.	Sensores inteligentes configurados no transportador
com parâmetro para o produto A

4. Nova produção iniciada

Download de múltiplos perfis

Configuração do valor
da distância do altura
do frasco

Configuração do valor
contagem de frascos

6

Valor RGB cor do
registro do frasco

Valor RGB
cor do frasco

5.	Download simultâneo de múltiplos perfis em quatro
sensores

6.	Sensores inteligentes têm os novos parâmetros definidos
para o Produto B – máquina pronta para começar

ESCANEIE O QR CODE para ver como os Sensores inteligentes integrados podem fazer a diferença
Sensores inteligentes integrados
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Cenário 5

1

2

Rastreamento
inteligente
1.	Rastreando e identificando no nível do produto na linha
de produção

Identificação por frequência de rádio/RFID
¡	
Maior eficiência de produção e visibilidade da cadeia de
fornecimento com rastreamento detalhado de quem,
quando, onde e o que foi feito para montar os produtos
¡¡ Leitores de código de barras
¡	
Rastreamento de alto desempenho dos itens para
maior eficiência e melhor visibilidade da cadeia de
fornecimento
¡¡ Produtos de identificação integrados
¡ Programação intuitiva
¡ EtherNet/IP com DLR garante uma rede redundante
¡	Integrado no Studio5000 oferecendo um projeto e um
ambiente de programação único
¡ O pacote de software modular integrado FactoryTalk
ProductionCentre fornece funcionalidades abrangentes
de gerenciamento de produção

2.	Conectado aos controladores Logix através de
EtherNet/IP, e programado pelo Studio 5000

¡¡

3

3.	Rastreando e identificando produtos embalados

5

5.	Produtos e matérias-primas rastreados em todas as
fases, da manufatura até expedição, e depois dela

4

4.	Dados em tempo real processados no pacote de software
FactoryTalk ProductionCentre para maximizar a eficiência
de produção

6

6.	Um ambiente de projeto com o Studio5000 para
configuração e programação de todas as facetas: Logix,
IHM, Stratix 5700, PowerFlex, Kinetix, MES, Stratix 5700

ESCANEIE O QR CODE para ver como os Sensores inteligentes integrados podem fazer a diferença
Sensores inteligentes integrados
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Visão geral dos Sensores inteligentes
42JT

Sensor fotoelétrico, pequena carcaça retangular,
IP69K, Ensinável, LED vermelho e modelos laser

836P

Sensor de pressão de estado sólido, faixa de -1 a 550 bar,
saída analógica, 1 ou 2 saídas discretas

42EF

Sensor fotoelétrico, M18 universal e encaixe quadrado, IP69K,
Ensinável, LED vermelho, função de temperatura e contador

837T

Sensor de temperatura de estado sólido, faixa de -50°C to 250°C,
saída analógica, 1 ou 2 saídas discretas

45LMS

Sensores de distância a laser, 8m, 15m e 50m de distância,
saída discreta e analógica, Janela de ensino, IP67

1734

Ponto de E/S de link mestre, em um Gabinete IP20, 4 canais de
E/S de link,

45CRM

Sensores de marca de registro de cores, sensor RGB,
tempo de resposta 40μs, 2 saídas, IP67

1732

IP67 E/S de link mestre, 4 portas M12, 8x canais de E/S de link,
EtherNet/IP, DLR e data e hora

Sensor indutivo em miniatura, 3mm a 5mm de diam.,
função de temperatura e contador, IP67

56RF

RFID industrial HF, 13,56MHZ padrão ICODE, tags SLI e FRAM,
Transceptor, Computadores de mão, EtherNet/IP

871TM

Sensores metálicos de longo alcance, cilindro M8, M12, M18,
M30, faixa de sensibilidade 3x, IP69K

48CR

Câmera de leitura industrial de código de barras, códigos 1D e
2D, Códigos DPM, EtherNet/IP

871FM

Sensor indutivo miniatura de pacote plano,
Função de temperatura e contador, IP67

842E

Encoder EtherNet/IP, alta resolução, volta única e múltipla, DLR

871C

873P

Sensor ultrassônico, faixa de sensibilidade de até 6m,
1xPNP, 2xPNP, saída de tensão e corrente analógica

Sensores inteligentes integrados
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Rockwell Automation, Inc.(NYSE:ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial, faz seus clientes serem mais produtivos e o mundo mais sustentável.
Em todo o mundo, nossas marcas dos principais produtos Allen-Bradley® e Rockwell Software® são reconhecidas pela inovação e excelência.
Siga a ROKAutomation no Facebook, no Twitter e no Google+.

Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Junte-se a nós no LinkedIn.

Allen-Bradley, LISTEN. THINK. SOLVE., Rockwell Software, Studio 5000 e Studio 5000 Logix Designer são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.
Marcas comerciais que não pertencem à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.
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