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Equipamento de 
Monitoração e 
Controle de 
Processos 
 

 

INTRODUÇÃO 

O Equipamento de Monitoração e Controle de 

Processos é um equipamento desenvolvido para a 

supervisão de processos industriais e ensaios em 

laboratório. Ele possui um monitor touchscreen de 

21,5”,  que permite a visualização das variáveis 

envolvidas no processo pelo operador em forma de 

gráficos, displays e animações. O operador pode 

controlar o processo através de comandos dados 

diretamente pelo monitor. O equipamento registra os 

dados envolvidos no processo em um banco de dados e 

permite que resultados antigos possam ser visualizados 

na tela e comparados entre si. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Caixa de Proteção IP65; 

 Indicação de informações sobre o processo em 

tempo real; 

 Envio de comandos através da IHM; 

 Leitura de sensores analógicos e digitais; 

 Acionamento discreto de dispositivos; 

 Armazenamento de informações em banco de 

dados; 

 Implementação de regras de controle genéricas 

e específicas; 

 Elaboração de relatórios customizados em 

formato xls e pdf; 

 Interface de saída de dados via porta USB; 

 Entrada para leitor de código de barras (USB); 

 Programação e indicação de alarmes e eventos. 

 
OPCIONAIS 

 Dispositivos para sinalização de alarmes e eventos (Sinaleiros, torres de sinalização, sirenes); 

 Teclado físico; 

 Interface de saída de dados via porta ethernet, serial ou rede wireless; 

 Suporte para conexão à rede coorporativa do cliente; 

 Implementação de estudos estatísticos e filtros para geração de relatórios. 

 

DIMENSÕES 
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TELA SOFTWARE - GRÁFICO 
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