
Aquecedor, ar-condicionado, iluminação, ventiladores - você sabe quanta 
energia está consumindo durante um tempo específico, ou em uma 
localização específica? Operadores de pequenas e médias empresas e 
plantas industriais menores, particularmente, pensam que não há um 
jeito ideal de lançar um projeto de gerenciamento de energia. Porém, 
conseguir monitorar o consumo de energia nessas áreas é um pré 
requisito para manter sob controle as especificações relacionadas a 
energia e, portanto, seus custos.  
siemens.com/sentron-digital

Sua interface central de comunicação e comutação
Aqui é onde o 7KN Powercenter 3000 entra. Esta plataforma baseada em 
nuvem permite que você aproveite os benefícios da digitalização do 
monitoramento de energia. Um dispositivo compacto que irá se encaixar em 
qualquer cabine de controle, onde servirá como a interface central dos dados 
IoT. Parâmetros como eletricidade e tensão são gravados por meio dos 
dispositivos com comunicação do portfolio SENTRON e transmitidos para o 7KN 
Powercenter 3000, o qual apresentará de forma clara os dados obtidos. Isso lhe 
dará uma visão geral do consumo de energia e condições da planta. Por último, 
os maiores benefícios oferecidos, que contribuem no aspecto da 
sustentabilidade: Maior eficiência. Melhor segurança. E maior disponibilidade 
de operação.   

MONITORAMENTO DE ENERGIA AND CONDITION MONITORING BASEADO EM EDGE/IOT

7KN Powercenter 3000 –
sua porta de entrada para uma 
distribuição de energia transparente

Destaques
• Entrada econômica no gerenciamento de energia de 
acordo com a norma DIN ISO 50001

• Apresentação clara dos valores de energia,  assim 

como informações sobre condição e status 

• Transparência em relação ao consumo de energia 

que ajuda a melhorar sua eficiência energética

• Operação segura,  por exemplo, as mensagens de
alarme integradas

• Condition monitoring assegura alta performance da 
planta

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


Uma plataforma de dados IOT para inúmeras aplicações 
O 7KN Powercenter 3000 assegura o fácil monitoramento de energia, sendo diretamente via 

interface web, ou na combinação via nuvem utilizando SENTRON powermind.

Eficiência através da transparência
Você só pode melhorar seu consumo de energia quando você souber o quanto 
de energia está sendo consumida, e onde. A digitalização na distribuição de 
energia ajuda na identificação de fontes de desperdício e reconhece as 
potenciais fontes de economia de energia. Outro benefício é que você 
atenderá todos os requisitos por demonstrar uma melhora contínua na 
eficiência energética como definida na ISO 50001 e ISO 50003, satisfazendo 
os pré requisitos de subsídio para seu sistema monitoramento de energia.  

Segurança através da confiabilidade
Apenas um sistema de alimentação confiável irá garantir uma operação 
tranquila. Este é outro ponto para confiar no 7KN Powercenter 3000. Ele 
permitirá que você identifique interrupções antes delas acontecerem, para que 
então possa ser feita a prevenção. O 7KN Powercenter 3000 possui a função 
de sinalização via interface web e email. Qualquer que seja, informação, avisos 
ou alarmes, você receberá os alertas necessários e poderá tomar uma ação 
remotamente, através dos dados. Por localizar rapidamente as fontes de erros 
você poderá reduzi-los, melhorando a proteção tanto para a planta, quanto 
para os operários   

Disponibilidade através da manutenção preventiva
Os disjutores para proteção SENTRON, que possuem comunicação e medição, 
estão integrados em nossa plataforma de solução 7KN Powercenter 3000. Isso 
significa acesso aos dados, como status, eventos de comutação, temperatura e 
horas de operação. Em outras palavras, você pode otimizar sua manutenção 
para assegurar a alta disponibilidade de sua planta. Você é informado o tempo 
todo sobre a saúde de seus dispositivos de proteção e comutação, podendo 
salvar as informações de condição. Como resultado, você poderá planejar 
melhor as atividades de manutenção e reduzir os tempos de parada de sua 
planta. 

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
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