
O aumento no preço da energia e o aumento da preocupação relacionado à 
problemas ambientais estão fazendo com que inúmeras empresas analisem 
criticamente seu consumo energético. Para atingir metas coorporativas 
sustentáveis, é importante que os dados energéticos de todas as áreas da 
empresa sejam reunidos e visualizados de maneira direta e compreensível - 
exatamente o que o software de monitoramento de energia SENTRON 
powermanager faz.
siemens.com/sentron-digital

Transparência energética detalhada
O SENTRON powermanager reúne os dados de energia transmitidos através 
de medidores ou dispositivos de proteção e comutação que possuem 
comunicação, armazena, e os disponibilza para mais análises - por exemplo, 
em dashboards pré definidos, costumizáveis e organizados. A avaliação de 
perfil e pico de carga torna possível a redução nos custos de energia. Além 
disso, o monitoramento contínuo da distribuição de energia permite uma 
detecção prévia de estados críticos da planta, resultando em uma 
disponibilidade mais alta de operação.

MONITORAMENTO DE ENERGIA E CONDITION MONITORING NO PC

SENTRON powermanager – 
Máxima funcionalidade para uma 
distribuição de energia transparente

Highlights
• High transparency: Energy savings are 

quickly achieved by evaluating load peaks
and load profiles

• Tailored to the requirements of small
and medium-sized enterprises in industry 
and infrastructure

• Basis for in-house power management
according to ISO 50001

• High plant availability,
thanks to condition-based maintenance 

• Optimal investment protection
for existing equipment, thanks to the pos-
sibility of integrating SENTRON devices and 
other Modbus devices (including third-
party)

Destaques
• Alta transparência: Economia de energia são 
rápidamente efetuadas por avaliação dos picos de carga e 
perfil de carga

• Adapatdos aos requisitos  para pequenas e médias 

empresas na indústria e infraestrutura

• Base para gerenciamento interno de energia  de 

acordo com a ISO 50001 

• Alta disponibilidade de planta, graças a manutenção
baseado nas condições locais

• Investimento ideal para proteção dos equipamentos 
existentes, graças a possibilidade de integração com 
dispositivos SENTRON e outros dispositivos Modbus

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


Gerenciamento de energia para uma alta disponibilidade da planta
SENTRON powermanager fornece funções básicas extensas e gerencia o 
processamento e exportação de relatórios de dados energéticos, tornando-se a 
base ideal para o sistema de monitoramento de energia coorporativo de acordo 
com a ISO 50001 com a Declaração de Conformidade apropriada. A função de 
registro dos valores mais importantes medidos também permite a avaliação dos 
dados através de um determinado período de tempo. Medidas ecônomicas 
podem ser tomadas e falhas podem ser rapidamente localizadas. Relatórios e 
mensagens pré definidos, assim como mapeamento dos indicadores de 
performance chave de sua companhia tornam-se mais mais fáceis de serem 
implementados em seu sistema.

Otimização do consumo e manutenção da energia
Obtenha as informações alvo de seus indicadores de performance para um 
controle total de sua planta a todo momento. Além das características de tensão 
e corrente, o software inclui também informação sobre o status da planta, como 
valores de energia e perfomance. O resultado disso é a manutenção baseada
nas condições dos equipamentos, que sempre irá dizer quais dispositivos 
precisam ser reparados ou substituídos.

Confiança em todos os aspectos
Qualquer que seja o motivo, tolerância a falhas através do monitoramento, 
proteção do investimento, ou proteção de seus dados, SENTRON powermanager 
oferece a você confiabilidade em todos os aspectos. Isso inclui proteção para os 
equipamentos existentes, graças a simples conexão dos dispositivos SENTRON 
com qualquer outro dispositivo Modbus.
Todos os acessos de comunicação - por exemplo, para o 7KN Powercenter 3000
- é via endereço único de IP. Isso acarreta na simplificação de comissionamento, 
das operações em andamento e configurações de segurança.

Apenas um software, inúmeras aplicações
O software SENTRON powermanager é a nossa oferta para o monitoramento de energia coorporativo 
precisamente ajustado para atender os requerimentos de pequenas e médias empresas na indústria e 
infraestrutura.

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

