
Monitoramento remoto da 
condição Fluke Reliability 

Muitas organizações se esforçam para iniciar, 
manter ou expandir seus programas de 
monitoramento remoto da condição devido à 
falta de experiência interna, tempo, recursos e 
a combinação correta de soluções.

As soluções de monitoramento remoto da 
condição do Fluke Reliability (CM remoto) 
podem ser a diferença crítica entre o sucesso 
ou o fracasso.

Você pode se beneficiar continuamente da 
experiência de nossa equipe, economizando 
tempo e recursos. De acordo com seus termos 
— sem exigir seu tempo.

Somos seu parceiro global em sua jornada de confiabilidade

Benefícios de nossas soluções:

• Conjunto completo de hardware, 
sistemas de software e serviços 
combinados

• Adaptadas para atender às suas neces-
sidades de confiabilidade e orçamento 
com flexibilidade maximizada

• Equipe de serviço com décadas de 
experiência e muito conhecimento 
ténico

• Parceiro global independente — sem 
acordos ocultos ou vinculativos 
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Ofertas 
Você não precisa de uma equipe de 
confiabilidade interna completa para iniciar 
ou expandir seu programa de monitoramento 
da condição. O Fluke Reliability pode ajudá-lo 
a superar quaisquer desafios que você possa 
enfrentar ao longo do caminho. Oferecemos uma 
solução completa para o monitoramento remoto 
com:

•   Consultoria
•   Implementação
•   Análise e relatórios
•   Gerenciamento de dados
•   Especialistas sob demanda

Nossa solução completa engloba uma 
combinação de hardware, software e serviços 
baseados em vibração — com a possibilidade 
de adicionar outras modalidades — para ajudá-
lo a obter o tempo operacional. Selecione o 
que você precisa para solucionar seus desafios 
específicos. 

Identificamos e avaliamos as alterações 
relevantes na integridade real de seus ativos 
e criamos relatórios flexíveis sobre essas 
descobertas como modelos de contramedidas 
para você adotar.

Os relatórios de status são fornecidos regularmente 
em intervalos definidos. Os relatórios de eventos 
são fornecidos em função dos eventos. Relatórios 
adicionais com um retorno rápido estão disponíveis 
para seus ativos mais críticos. 

Nossos especialistas em todo o mundo se 
encarregarão do trabalho pesado de infraestrutura, 
análise, relatórios e diagnósticos para que você 
possa otimizar seu tempo e esforço. Além disso, 
oferecemos uma ampla variedade de serviços sob 
demanda, desde treinamento, reparos passando por 
ações corretivas de campo, se desejado.

Benefícios do monitoramento 
remoto da condição:

• Detecção antecipada de problemas 
relacionados à máquina

• Planejamento de manutenção 
aprimorado

• Evite paradas não programadas e 
onerosas

• Prolongue a vida útil do equipamento
• Custos reduzidos de manutenção, 

inventário e produção

Consultoria em 
Confiabilidade

Sistemas de 
hardware e software

Dispositivos portáteis
Sensores com fio
Sensores sem fio

Implementação Análise e Relatório
Gerenciamento de 
dados

Especialistas sob 
demanda

Serviços corretivos
Treinamento
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Consultoria
Ajudamos você a entender o como e o porquê antes de tomar 
providências.

•  Oficina de criticidade de ativos
•  Avaliação da criticidade de ativos 

Implementação
Garantimos que você esteja preparado para o sucesso desde 
o início.

•  Engenharia de projetos
•  Instalação
•  Configuração
•  Aceitação do cliente

Análise e relatório
Oferecemos avaliações de nível especializado.

•  Relatórios de status, fornecendo em intervalos periódicos
 Resumo do status geral dos resultados da análise de todos os 

ativos
 Incluindo referências a eventos e recomendações específicas 
 Fornecido em intervalos definidos acordados (relatórios 

1/2/4/6/12 por ano)
 Relatório personalizado sob demanda

•  Relatórios de eventos, fornecidos em função dos eventos
 Fornecido em caso de alterações relevantes na condição dos 

ativos  
 Relatórios adicionais (opcionais) com resposta rápida para 

ativos críticos
 Obtenha insights sobre as falhas esperadas e recomendações 

de como lidar com elas 

Gerenciamento de dados
Oferecemos soluções de software baseadas em nuvem para 
gerenciar seus dados.

Especialistas sob demanda
Oferecemos uma ampla gama de serviços para solucionar 
problemas específicos.

•  Monitoramento remoto
•  Treinamento
•  Treinamento presencial e remoto em 15 países
•  Mais de 200 cursos de treinamento públicos e personalizados por 

ano 
•  Serviços corretivos de campo
•  Reparo e calibração

Serviços especializados sob demanda, incluindo 
treinamentos, podem ser realizados remotamente ou no local.
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Escolha qualquer uma das ofertas de CM remoto do Fluke Reliability, 
de maneira pontual ou recorrente, e faremos o trabalho por você:


