
Você deseja total transparência para sua distribuição de energia, em 
qualquer lugar e a qualquer hora? Mas, como uma pequena ou média 
empresa, você acredita que não seria econômico configurar sua própria 
infraestrutura de TI? Nesse caso, nosso aplicativo SENTRON powermind 
Cloud é a solução certa para você: Ele utiliza a solução MindSphere Cloud, 
onde seus dados instantâneos de energia e status da planta estão 
disponíveis em tempo real e podem ser acessados de onde você estiver. 
Esta solução é particularmente útil para sistemas distribuídos, como 
empresas e suas filiais.
siemens.com/sentron-digital

Sua porta de entrada no monitoramento de energia baseado em nuvem
A combinação do SENTRON powermind e a plataforma 7KN Powercenter 3000 
IoT oferece a você a entrada ideal no monitoramento de energia com total 
transparência de energia. O 7KN Powercenter 3000 pré-processa os dados e os 
envia para o MindSphere. Você vê na hora as grandezas dos seus dispositivos e 
seu desenvolvimento ao longo do tempo, tanto para sistemas inteiros quanto 
para cargas individuais.
Você também pode ver o status dos principais dispositivos de proteção e co-

mando elétrico. Isso significa que você pode planejar o trabalho de manutenção 

com antecedência e melhorar a disponibilidade de sua planta.

MONITORAMENTO DE ENERGIA E CONDITION MONITORING NO MINDSPHERE

Destaques
• Análise em tempo real, independente da localização

e com armazenamento dos dados de energia 

• Localização de falhas e análises para manutenção 
preventiva

• Rápida identificação de picos e padrões de alto 
consumo de energia

• Sem hardware ou software adicional

• Operação intuitiva da aplicação sem necessidade de 
conhecimento específico de TI

• Suporte para o estabelecimento de um sistema de 
gerenciamento de energia

SENTRON powermind 
transparência na sua distribuição de 
energia, de qualquer lugar

http://www.siemens.com/sentron-digital


Dados para a nuvem – para melhoras a eficiência
O armazenamento central de dados é um dos benefícios da computação em 
nuvem. Mas seu significado é muito maior. O cálculo e a rede para análises 
expandidas podem resultar em um aumento substancial na eficiência. A 
flexibilidade e o fornecimento de recursos de TI com base nas necessidades 
melhoram o fluxo de caixa, uma vez que não há necessidade de investir em 
hardware. E a nuvem fornece acesso a tecnologias de ponta e - se necessário - 
uma rede global de aplicativos e serviços. Em todos estes aspectos, nem é 
preciso dizer que o SENTRON powermind cumpre os mais elevados padrões de 
comunicação e segurança de dados. Então, por que não se beneficiar da fácil 
escalabilidade, velocidade e personalização e, o mais importante, sem surpresas 
de custo?

Fácil e rápida integração
Graças aos menores gastos com engenharia, o SENTRON powermind é rápido e 
fácil de configurar. A interface integrada ao MindSphere significa que você não 
precisa de hardware ou software adicional. Você só precisa importar as 
configurações do sistema e os parâmetros dos dispositivos do SENTRON 
powermanager e começar a monitorar o seu consumo de energia. 

Descrubra potenciais de economia –
e torne o seu sistema mais eficiente e sustentável
Mas por que é tão importante usar o monitoramento de energia para descobrir 
potenciais ocultos para economizar energia? O SENTRON powermind mostra 
onde está seu pico de demanda de energia. Sabendo disso, você pode evitar 
esses picos e reduzir seus custos gerais de energia. Você pode identificar fontes 
de desperdício de energia ou altos consumos fora do padrão. O SENTRON 
Powermind te ajuda a criar um sistema de gestão de energia operacional - por 
exemplo, de acordo com a ISO 5000.

Um aplicativo em nuvem para diversos usos
O aplicativo em nuvem SENTRON powermind permite o monitoramento de energia de todos os 

terminais conectados, onde quer que você esteja.

Edifícios
Ex: redes de hotéis, shoppings, centros de
pesquisa: Monitoramento de energia
independente da localização através da rede
TI padrão, para rateio entre os centros de
custo

Plantas industriais
Ex: grandes padarias, indústria 
automotiva, indústria de móveis: Identi-
ficar rapidamente os picos de carga e 
evitá-los no futuro usando a análise de 
tendências

Infraestrutura
Ex: data centers, centros logísticos,
hospitais: Evitar interrupções do
sistema e situações críticas no
sistema de alimentação

informações adicionais nos 
links a seguir: 
Catálogo:
www.siemens.com/lv14

Industry Mall: 
www.siemens.com/
industry-mall

http://www.siemens.com/lv14
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http://www.siemens.com/industry-mall

