
CMS ProLink: Condition Monitoring  
Versátil, modular e fácil de ligar em rede

O sistema de Condition Monitoring multicanal ProLink monitoriza o estado de máquinas e equipamentos 
através da medição das vibrações. É a solução perfeita para monitorizar equipamentos de sistemas 
complexos, como por exemplo na indústria do papel ou do cimento. Graças à possibilidade de utilizar 
sensores independentes e especiais, o sistema de CM ProLink é ideal para utilização em condições de 
serviço adversas.

Vantagens do produto 

• Colocação em funcionamento fácil através da configuração auto-
mática da monitorização de unidades padrão, como motores, 
ventiladores ou bombas.

• A configuração, a visualização de tendências e as análises inici-
ais são realizadas diretamente no dispositivo com a ajuda do 
servidor web integrado ou de um navegador padrão. 

• Diversas opções de integração na infraestrutura do cliente utili-
zando interfaces digitais (p. ex. OPC/UA) e um módulo de bar-
ramento de campo. Isto proporciona o máximo nível de transpa-
rência, uma vez que todas as informações recolhidas sobre o 
estado das máquinas são disponibilizadas para, p. ex., a visu-
alização na instalação do cliente, a programação das tarefas de 
manutenção ou o controlo de qualidade.

Possíveis aplicações e âmbitos de utilização

• Indústria do papel
• Produção e processamento de metais
• Indústria do cimento

Indústria do cimento
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CMS ProLink
Condition Monitoring sistemático

Indústria do papel

Produção e processamento de metais
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Schaeffler IoT Hub

MES

Ligação de barramento de campo 
(Fieldbus) 
Em fase de planeamento: Profinet 
e CC-Link IE Field

SmartWeb 
• Assistente de configuração
• Modo de aprendizagem automático

Comunicação com o ambiente cloud
Ethernet, OPC/UA, MQTT, serviços web

Módulos adicionais  
O ProLink pode ser expandido indi-
vidualmente e incluir módulos de 
medição adicionais para diversas 
aplicações (em fase de planea-
mento).

Módulo de vibrações com registo de 
dados de velocidade
Sinais de alta qualidade (24 bits) Pro-
cessamento de sinais de alta qualidade

Módulos e funções
Sistema de Condition Monitoring ProLink

Conetividade única 
Toda a informação disponível em toda a parte

Plataforma IoT da Schaeffler

Cloud-to-cloud 
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Vantagens do sistema de CM ProLink

• Os modelos para a monitorização de rolamentos, motores, redu-
tores, ventiladores e bombas facilitam a configuração. Sim-
plesmente são necessárias informações sobre a geometria das 
máquinas (p. ex. o tipo de rolamentos montado ou o número de 
pás do ventilador).

• O modo de aprendizagem permite adaptar individualmente os 
limites de alarme para otimizar a monitorização.

• Opcionalmente, os clientes podem utilizar o ConditionAnalyzer 
através da interface integrada no ambiente cloud.

Valor acrescentado através da digitalização e dos 
serviços digitales
Melhora a disponibilidade e aumenta a produtividade

A Schaeffler oferece uma infraestrutura padronizada de hardware e software, desde componentes 
equipados com sensores até serviços digitais. O sistema de CM ProLink é um desses componentes. 
Permite uma combinação perfeita com o ConditionAnalyzer, o sistema de diagnóstico automático das 
vibrações.

Vantagens adicionais com o serviço digital do ConditionAnalyzer 

• Oferece aos técnicos de manutenção uma forma fácil de monitori-
zar todas as máquinas e respetivos rolamentos.

• O serviço digital analisa automaticamente os dados de vibração 
registados pelos sensores e alerta atempadamente sobre possí-
veis dados nos rolamentos.

• O serviço do ambiente cloud pode ser integrado facilmente numa 
plataforma IoT existente através de uma interface REST API e forne-
ce uma recomendação de atuação simples.


