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Sistemas online de monitoramento e controle
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Manutenção baseada em condições 
online do sistema para máximo 
aproveitamento da sua operação.

A manutenção periódica do sistema é importante, mas isso pode se tornar caro se as peças forem substituídas ou reparadas 
antes do previsto, ou pior ainda, tarde demais. Atualmente, manutenções baseadas em condições online de sistemas vem 
sendo cada vez mais requerida, no que diz respeito a tempo, custo efetivo e sem longas esperas para reposição das peças.

Atualmente com a tecnologia de sensores inteligentes e 
componentes completamente em rede, a infraestrutura 
técnica já está em curso ou fácil de se estabelecer. Na 
prática, você só pode se beneficiar desta tecnologia 
combinando a especialização do produto com 
competências analíticas de ponta, sabendo o que fazer 
com os resultados. Quanto melhor você conhecer o 
produto e seus dados, melhor será sua manutenção, e o 
resultado da disponibilidade do sistema será maior. É 
exatamente onde a solução baseada em condições 
online de sistema entra.
 
A Bosch Rexroth tem especialistas com conhecimento 
de todos os componentes hidráulicos, sofisticada 
tecnologia de sensores e controles inteligentes que 
fornecem as condições para uma perfeita aquisição de 
dados.
 
Esta solução avançada é mais do que suficiente para 
análises convencionais de fluído, que pode ser realizada 
de forma independente, utilizando um pacote de 
sensores para monitoramento contínuo, ou como um 
serviço feito pela Rexroth, se solicitado. Este é o 
primeiro passo no Condition Monioring.



Benefícios para você:
 f Relatório de dados resumido de sua máquina no portal 

de serviços ou por e-mail;
 f Aproveitamento máximo do sistema graças à detecção 

precoce dos motivos de parada e atuação rápida para 
manutenção necessária;

 f Redução de custo através da manutenção baseada nas 
condições do sistema;

 f Serviço completo e especializado de uma única fonte.

Nossos serviços:
 f Planejamento e instalação;
 f Armazenamento local ou em nuvem e análise de dados;
 f Relatório contínuo do status da máquina e variações 

que poderiam causar paradas;
 f Recomendações e conselhos sobre a manutenção 

necessária;
 f Implementação por um especialista e rede global de 

serviços.
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Um novo nível de qualidade para 
manutenção. 

Opções inovadoras para a linguagem de 
programação de alto nível com a livre 
escolha da plataforma.
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Manutenção baseada nas condições online do sistema
Com Condition Monitoring, a Bosch Rexroth traz o monitoramento das condições do sistema em um nível completamente 
novo, possibilitando que um grande número de dados possam ser continuamente coletados e analisados em tempo real.

Serviço completo e adequado, desde a consultoria até a implementação
A Bosch Rexroth oferece pacotes de serviço completo de Condition Monitoring, que incluem consultoria, monitoramento e 
análise.



Bosch Rexroth Ltda
Av. Tégula, 888 
Unidades 13/14 
12952-820 Atibaia SP Brasil 
Tel.: +55 11 2119-5600 
info@boschrexroth.com.br
www.boschrexroth.com.br 

Bosch Rexroth Ltda. Abr/2016


