
ifm application package: 
A proteção completa para
o sistema de refrigeração
de suas máquinas

cooling.ifm

Na minha planta
tudo funciona bem!

Sistemas de monitoramento de máquinas / 
manutenção preditiva



Para processos sem falhas:
Monitoramento do 
fornecimento de água em
sistemas de refrigeração Diagnóstico contínuo:

monitoramento de transferência
térmica do fluxo e das horas de
operação reais.

Detecção antecipada:
detecção de sujidade e vazamento
ou de destruição da tampa 
soldada.

Eficiência máxima:
diagnóstico permanente de 
sujidade, exemplo: em filtros 
ou na pinça de soldagem.

Integração simples:
ifm oferece soluções adequadas
para os mais diferentes sistemas
de refrigeração.

ifm application package
Refrigeração

ifm application package –

Áreas de aplicação.

Monitoramento de sistemas de refrigeração

por exemplo em:

•  máquinas injetoras

•  máquinas-ferramentas com 

   sistema de refrigeração 

   no fuso

•  pinças de soldagem robôs

•  trocadores de calor

•  qualquer máquina com 

   refrigeração e aquecimento
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Sensor de vazão

Sensor de temperatura

1

Sensor de pressão

Eletrônica de diagnóstico

2

Fonte de alimentação 24 V

3

Cabo de conexão com conector fêmea

4

Software de parametrização para eletrônica de diagnóstico

5
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Opcional

LR SMARTOBSERVER visualização e alarme

2 3

“Nós podemos reagir muito rápido 
em caso de falha.”

(gerente de produção 
da indústria automobilística)



Para aplicações 
industriais

Manutenção baseada na condição / 

manutenção preditiva e de acordo com 

a necessidade em vez de intervalos fixos

de inspeção.

Se torna possível programar a reposição

de peças.

Saiba mais: lista de projetos de monitoramento de água de refrigeração 
para download em ifm.com/br/cooling-water-package

Vazamento na tubulação ou em sistemas

de mangueiras flexíveis, dobras nas man-

gueiras ou entupimento causado por par-

tículas no circuito de água de refrigeração

são detectados antecipadamente.

Aquisição de dados e análise.

Manutenção baseada na necessidade.

Aplicação do sensor desde a avaliação

até as ferramentas de análise compatíveis

com a rede.

Escalonável: É possível ampliar para 

outras aplicações e / ou estabelecer 

uma comunicação com sistemas ERP.

Redução de custos.

Evitar paradas imprevistas.

Otimizar processos.

Implementar 
independentemente 
da TI própria da empresa.

SMARTOBSERVER
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IPC

“Podemos detectar até mesmo 
pequenos vazamentos.

O sistema trabalha de forma confiável 
e livre de manutenção há muitos anos.”

(funcionário de manutenção
da indústria automobilística)
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Informe-se, escolha, faça 
o pedido na loja virtual ifm

Go ifm-online

ifm.com/br

anos

Garantia de

nos produtos i
fm

Brasil
ifm electronic Ltda.
Rua Eleonora Cintra, 140
Jardim Anália Franco
03337-000 São Paulo
Service Center 0800 5442 436

E-mail: info.br@ifm.com

Sensores de posição

Sensores para controle
de movimentos

Processamento 
industrial de imagens

Tecnologia 
de segurança

Sensores de processo

Sistemas para 
máquinas móveis

Comunicação 
industrial

Sistemas de monitora-
mento do estado 
de máquinas / 
manutenção preditiva

Tecnologia de conexão

Software

Fontes de alimentação

AcessóriosIO-Link

Sistemas 
de identificação


