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SOLUÇÕES EM MONITORAMENTO E TELEMETRIA INDUSTRIAL

CATÁLOGO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
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eficiência

 O é um equipamento eletrônico dotado de circuitos de telemetria capaz de SIGMA ALERTA 
transmitir para seu celular ou sistema web, todas as informações de máquinas, ou equipamentos 
elétricos, eletrônicos ou 100% mecânicos. Desta forma é possível a conexão de quaisquer sensores de 
medição (corrente, tensão, temperatura, pressão, vazão, pulso, etc.) em seus equipamentos, de forma 
que o  transmite via WiFi, Xbee ou até cabos em tempo real, todas as informações para SIGMA ALERTA
gestão do estado de funcionamento e produtividade de suas máquinas ou linha de produção, para 
tomada de decisão, registrando:

Tempo de máquina parada ou sem eficiência

Tempo de funcionamento e velocidade de produção

Motivos de parada (produção x manutenção)

Horas de trabalho para disparo de programações

Disponibilidade x Indisponibilidade

Monitoramento de MTBF

Monitoramento de produtividade



WiFi

WiFi

Xbee

Xbee

NAF

Sigma Alerta 
one

Sigma X one

Sigma Alerta
Multi

Sigma X 
Multi

17 contatos NA/NF

1 AC 90~270VaC

16 AC 90~270VaC, 6 analógicas
(selecionáveis entre 4-20mA, 0-5v ou 0-10v), 4 I2C

16 AC 90~270VaC, 4analógicas 4-20mA

MODELO ENTRADA TRANSMISSÃO

WiFi
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· Monitoramento de energia elétrica

· Monitoramento portas, janelas e portões abertos ou 

fechados

· Monitoramento de entrada e saída de pessoas

INTEGRAÇÃO COM SOFTWARES DE GESTÃO / ERPs 
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 Através do monitoramento das portas conectadas, é possível receber notificações via e-mail e 
dispositivos móveis com registro de status e histórico do alerta. O aplicativo gera alarmes luminosos e 
sonoros em caso de eventos ou anomalias diversas.
Entre os recursos, o Sigma Alerta possui demais facilidades. Sendo eles:
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Controle
de Manutenção

de Ativos

Geração de ordens de serviço baseadas na condição do ativo

 Geração de manutenções programadas com base nos dados coletados

 Controle de tempos de parada e operação

KPIs
Indicadores

 Monitoramento de produção do ativo

 Monitoramento de perda e refugo

 Monitoramento de tempos e tipos de parada

Gestão de Tempo de Trabalho

Gestão de Medição Industrial

· Percentual de cada carga no consumo total

· Divisão por horário de funcionamento

· Análise de curva de carga

· Avaliação de stand-by

· Projeção do consumo por período

vazãotemperatura aceleraçãovibração presssão
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          O monitoramento automatizado do Sigma Alerta em máquinas e equipamentos é compatível 
  com os principais tipos de sensores industrial, como:
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O é um dispositivo compacto que pode ser acoplado a qualquer máquina ou HORÍMETRO DIGITAL 
equipamento, seu uso efetivo pode ser adaptado de acordo com suas necessidades, podendo ser 
ativado através de diferentes modelos de sensores (contato seco, magnéticos, ópticos, etc.).

O  possui transmissão de dados via USB (compatível com Windows) ou Wi fiHORÍMETRO DIGITAL
(com aplicativo mobile Android e iOS), não há necessidade de nenhum comando manual de início e 
fim (start/stop) para que o Horímetro Digital  contabilize os tempos de real funcionamento do 
equipamento conectado a ele, ou seja o dispositivo é 100% automático. 
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HORÍMETRO DIGITAL USB
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HORÍMETRO DIGITAL WIFI MOBILE

Veja abaixo os recursos disponíveis na transmissão de dados via USB:

· Display que exibe informações como: tempo total ligado/desligado, tempo parcial 

ligado/desligado e nível de carga da bateria

· Bateria interna recarregável (para eventual falta de energia, com duração de 2 

(dois) dias)

· Memória interna com capacidade de armazenamento de até 12800 registros (mais 

de 4 anos monitorando um equipamento que liga/desliga uma vez por dia, 7 dias por 

semana)

·    Retenção de dados maior que 200 anos

·    Dados extraídos e salvos em formato XLS

·    Cada Horímetro pode ser configurado por nome e descrição

·    Compatível com diversos sensores

·    Não causa ruído elétrico nem interferências 

Veja abaixo os recursos disponíveis na transmissão de dados via Wi ficom 
aplicativo mobile (Android e iOS):

· Capacidade de armazenamento com até 785 registros para modo off-line

· Aplicativo mobile sem limite de registros 

· Aplicativo mobile que exibe informações como: tempo total ligado/desligado, tempo 

total monitorado, status atual da máquina ou equipamento conectado, registro de 

cada Horímetro cadastrado no aplicativo, tabelas de registros e estatísticas

·    É possível cadastrar diversos Horímetros em um mesmo aplicativo

·  Dados extraídos e salvos em formato TXT, podendo ser compartilhado (e-mail, 

Telegram, Bluetooth)

·  Página web embarcada para configurações (possível também visualizar os 

contadores totais e o status do equipamento conectado ao Horímetro)
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USB

 WiFi

Horímetro 
USB

Com display 

Horímetro 
WiFi

Com display

MODELO ENTRADA TRANSMISSÃO

Gestão Industrial / Ativos Fixos e Móveis

· Empilhadeiras

· Fornos

· Máquinas operatrizes

· Frotas

· Colheitadeiras 

MODELO HORÍMETRO
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Horimetro 
WIFI 

sem display

 Wifi 

 Bluetooth
Horimetro 
Bluetooth
Sem Display

NA ou 90 - 240 VAC

NA ou 90 - 240 VAC

1 (uma) entrada selecionável, sinal NA

1 (uma) entrada selecionável, sinal NA

        Oferecemos soluções 
para monitoramento e 
registro de dados de 
tempo de funcionamento
para ativos fixos ou 
móveis como:



FÁBRICA PRESIDENTE LUCENA
Rua Euclides da Cunha,s/n

Centro - Presidente Lucena /RS
CEP 93945-000

www.redeindustrial.com.br
Callcenter: (11) 4062-0139

Whatsapp: (51) 981.025.588
comercial@redeindustrial.com.br 

A EMPRESA

ENDEREÇOS:

SÃO PAULO
Rua Emilio Mallet, 317- sl. 1008

Vila Gomes Cardim
CEP 03320-000

SÃO LEOPOLDO
Av. Unisinos, 615- sl. 2002

Vila Gomes Cardim
CEP 93120-010

Campainha
web

www.ecomonitor.com.br

A Rede Industrial é uma empresa de desenvolvimento do SIGMA - Sistema 
Gerencial de Manutenção e equipamentos de telemetria. Atua no Brasil e América 
Latina desde 1987, onde conta com mais de 30.000 usuários do SIGMA e de seus 
equipamentos eletrônicos.
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