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Agenda

• Conceitos e definições para analise de redes Industriais.  

• Manutenção corretiva v.s. preditiva em redes Industriais.

• Manutenção de redes baseada em Condições. 

• Infraestrutura, Conectividade e gerenciamento remoto das informações.

• Solução CBM para manutenção preditiva de redes via Cloud. 



Quais são os conceitos para execução de analise em redes Industriais?

 Analise detalhada do projeto de rede

 Entender quais protocolos foram utilizados/especificados no projeto

 Analisar os padrões e recomendações de uso para cada protocolo

 Elaborar um plano de trabalho para analise de cada tipo de rede  



De maneira resumida, quais são a etapas para analise de uma rede industrial ?

 Analise detalhada do projeto de rede

 Inspeção visual das instalações de rede em campo

 Analise física e lógica de comunicação da rede

 Elaboração de relatório detalhado com as recomendações e melhorias necessárias 



Porque devemos nos preocupar com analise de 
redes, as redes são padronizadas?















O resultado das analises é quase sempre o mesmo, 

redes com sérios problemas de comunicação !!! 



Quando devemos fazer 

uma analise nas redes Industriais?



CORRETIVA QUEBROU – CONSERTA !

PREVENTIVAANTES DE QUEBRAR – CONSERTA !

PREDITIVA
SÓ CONSERTA “SABENDO” 

QUE VAI QUEBRAR



Manutenção Preditiva ou Manutenção Baseada em Condições 

 Manutenção Preditiva ou Manutenção Baseada em Condições (Condition-based
Maintenance - CBM) é a técnica que avalia a evolução de falhas de um ativo.

 Saber se é necessário ou não uma intervenção de manutenção;

 Saber quando é necessário esta intervenção;

 Saber a dimensão da intervenção;

 Diagnosticar  o ativo de forma a saber sua performance operacional, afim de 
instrumentar a manutenção para otimização.



Como implementar um sistema de Manutenção 
Preditiva nas redes Industriais?



Infraestrutura para implementar Manutenção Preditiva em redes Industriais 

 Sistemas de analise e monitoramento online das redes

 Redes de comunicação para interconexão e coleta de dados

 Sistemas de conectividade remota para envio dos dados 

 Solução em Cloud para analise dos dados



Rede de Automação

Sistemas de analise e monitoramento online das redes



Redes de comunicação para interconexão e coleta de dados



Redes de comunicação para interconexão e coleta de dados



Sistemas de conectividade remota para envio dos dados 

WESTCON Cloud

Sistemas de conectividade e gerenciamento remoto através de VPN, possibilitando 

envio de dados para software de analise em cloud e manutenção remota dos sistemas 

de automação. 





Solução em Cloud para analise dos dados



Solução em Cloud para analise dos dados



Solução em Cloud para analise dos dados



Solução em Cloud para analise dos dados



Solução em Cloud para analise dos dados



Solução em Cloud para analise dos dados
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