
Gerenciamento de Ativos e 
Diagnóstico Remoto em Redes PROFIBUS



Definição de ativo

Ativo é qualquer item que um indivíduo ou uma empresa 

possua, que possa ser convertido em dinheiro.

Gerenciamento de ativos – Automação / Instrumentação 

Ativo é cada instrumento, válvula, equipamento de uma 

empresa que necessite gerar uma monitoração e manutenção.



As redes de comunicação também devem ser 
gerenciadas como ativos?gerenciadas como ativos?





O gerenciamento das redes é tão importante 
quando dos demais equipamentos do sistema de 

automação.

Problemas nas redes afetam diretamente a 
performance e a disponibilidade do sistema de 

automação.



� Gerenciar Ativos em Redes PROFIBUS

�Monitorar as redes em Tempo Real
24 horas por dia, 7 dias por semana

�Capturar e diagnosticar falhas intermitentes em �Capturar e diagnosticar falhas intermitentes em 
Redes PROFIBUS

�Monitorar, diagnosticar e gerenciar remotamente 
Redes PROFIBUS

�Enviar mensagens de alerta



Diagnóstico de Redes PROFIBUS On-Line em Tempo Real

Gerenciamento de Ativos

Log de Erros e Eventos

Estatísticas

Live List

Alarmes via e-mail



Vantagens e Benefícios

� Monitora as condições da rede 24 horas por dia.

� Envia alertas (por e-mail) quando ocorrem problemas.

� Permite diagnóstico remoto via Internet e/ou Ethernet a partir 

de um computador qualquer por meio do navegador (Internet 

Explorer, Firefox, etc.).

� Não precisa instalar nenhum software dedicado no PC 

� Não requer uma conexão constante com um PC.

� Armazena em sua memória os dados de erros, diagnósticos 

e estatísticas; Ideal para diagnosticar falhas intermitentes da 

rede.



� Cada módulo é um Repetidor PROFIBUS DP, com 1 ou 2 

canais independentes e isolados galvanicamente.

� Permite implementar redes com topologias complexas, tais 

como dois Mestres acessando um mesmo Slave.

� Troca dos módulos a quente. 

Vantagens e Benefícios

� Não ocupa endereço na rede PROFIBUS.

� Pode ser instalado em qualquer rede PROFIBUS já existente

� Não requer nenhuma alteração na configuração do Mestre 

ou dos slaves da rede. 

� Permite monitorar até 4 redes independentes, com 

velocidades e configurações distintas.



FDT / DTM – Interoperabilidade com qualquer software



FDT / DTM

Device DTM
Device driver for
field devices like
valves, sensors, actuators, 
transmitters, motors, pumps

CommDTM
Device driver for
communication devices like 
PC communication cards,
couplers, gateways, linking devices

Device Type 
Manager

Device Type 
Manager



FDT / DTM

CommDTM

CommDTM

FDT Application ProfiTrace OE

Device DTM
PROFIBUS DP

Device DTM
PROFIBUS PA



Exemplo com Redes Redundantes

Exemplo com redes PROFIBUS 
redundantes



Exemplo com Redes de Fibra Óptica em Anel



Exemplo com 04 redes PROFIBUS DP Independentes 

N4 N4N2 N2N1 N1

Ethernet

N3 N3 N3N1 N1 N1

N1 – 5 segments (exampl. 1.5 Mbps)

N2 – 2 segments (exampl. 187.5 kbps)

N3 – 3 segments (exampl. 1.5 Mbps)

N4 – 2 segments (exampl. 12 Mbps)



Informações
remotas

Webserver: Tela de Status

Mensages
deixadas pelo

usuário

Módulos
existentes no 

sistema
Menu simples e 

funcional



Webserver: System Log

Eventos do 
Sistema

Atualiza e 
Limpa a lista



Monitoring 4 

networks

Monitoring 4 

networks

Monitoring 4 

networks

Monitora até 4 
redes

Webserver: Live List

Live List 
similar àquela
do ProfiTrace 

V2.5.1



Webserver: Localização do Slave

Localização
exata do slave 
com problema



Event configuration 

for E-mail and Log

Configuração de 
Eventos para
E-mail e Log

Configuração

Webserver: Configuração de Eventos

Opções para
Eventos:
- Off
- Once (1 vez)
- Interval

Configuração
individual por

rede



Webserver: Analise física  

Bargraph para
monitoração da 

qualidade do sinal



Webserver: Analise física  

Oscilografia de 
cada equipamento

da rede



Webserver: Analise física  

Saídas para
interveção/alarme
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