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SISTEMAS DE REVESTIMENTO EM
PÓ DA INDÚSTRIA 4.0
RESUMO
O revestimento em pó é um processo durante o qual uma peça de metal é coberta com acabamento
durável de alta qualidade, com eficiências aprimoradas e conformidade ambiental simplificada. Ao
contrário da tinta líquida convencional, que é fornecida através de um solvente de evaporação, o
revestimento em pó é normalmente aplicado eletrostaticamente e depois curado sob calor. Esse método de
revestimento é comum em muitos mercados, incluindo produção industrial, automotiva e bens domésticos.

DESAFIO
O processo de revestimento em pó é complexo e consiste em sistemas de entrega de pó, pistolas de pintura
eletrostática a pó, unidades de controle, unidades de ciclones, cabines de pintura, sensores de movimento,
manípulos de movimento automatizados e câmeras de cura. Os sistemas industriais de revestimento em pó
podem custar milhões de euros e seus componentes devem funcionar em perfeita harmonia para alcançar a
máxima eficiência e qualidade do revestimento. Além disso, a troca de pó e / ou peças que precisam ser cobertas é
um desafio para os operadores do sistema que precisam ajustar as configurações do sistema imediatamente para
minimizar o desperdício de material em pó e otimizar a qualidade do revestimento. Na prática, são necessários
processos meticulosos, desempenho do revestimento e monitoramento da qualidade para reagir proativamente
e alterar as configurações necessárias. No entanto, com vários sistemas de revestimento e trocas de equipe, é
difícil manter a continuidade das informações e garantir a operação e disponibilidade ideais do sistema.

SOLUÇÃO
Atualmente, há um aumento na popularidade dos sistemas de revestimento em pó habilitados para a Indústria 4.0
que, em comparação com os tradicionais, adicionam um componente de conectividade remota via 4G LTE celular.
Os sistemas novos ou antigos podem ser atualizados com roteadores celulares industriais ou gateways para
serem conectados às unidades de controle automatizadas. Esses dispositivos fornecem um canal de conectividade
seguro e ininterrupto entre o sistema, o fabricante do sistema e os operadores do sistema, como gerentes de
produção, serviço, qualidade e / ou processos, com a ajuda da Plataforma IoT dedicada como interface do usuário.
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BENEFÍCIOS
• O RUT240 com 4G LTE permite conectividade direta do sistema ao fabricante, permitindo serviços de suporte
e configuração ao vivo para ajudar os operadores do sistema a resolver desafios decorrentes do processo de
revestimento.
• A funcionalidade Wi-Fi concede conectividade local para que os operadores do sistema visualizem os dados do
sistema usando dispositivos portáteis.
• Os operadores de sistemas de diferentes responsabilidades podem ver painéis de dados ao vivo adaptados aos
seus interesses, fornecendo notificações antecipadas sobre manutenção, eficiência e qualidade do revestimento.
• Os proprietários de sistemas podem ter dados completos sobre o uso de seus equipamentos para evitar
possibilidades de uso não autorizado de sistemas caros de revestimento em pó.
• O RUT240 é compatível com o Sistema de gerenciamento remoto Teltonika (RMS), portanto, é possível monitorar
e controlar não apenas o roteador, mas também ter conexão direta com o sistema de revestimento em pó via
canal seguro.

POR QUÊ TELTONIKA?
O monitoramento e controle remotos da máquina requerem hardware de conectividade industrial confiável,
seguro e fácil de usar. O RUT240 da Teltonika Networks abrange todas essas qualidades e adiciona protocolos
industriais e de rede avançados, como Modbus, SNMP, MQTT e suporte a vários serviços VPN para segurança
adicional dos dados. O RUT240 é compatível com Teltonika RMS, o que significa que você pode monitorar e
gerenciar convenientemente o roteador e os dispositivos conectados ao roteador de qualquer lugar, mesmo sem
IP público.
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