Actio
on₀GRIID, o mapa
m
da
a boa gestão
g
na
distrribuiçã
ão elétrrica
A energ
rgia do Bra
asil ganha
a um impoortante e veloz
v
aliad
do
Por Spin Engenharia, outubro
o
de 2014.

Brasília
a, DF – Actiion₀GRID é a integraçãão entre o Action₀NET
A
– software SCADA da Spin
Engenharia – e um
m software
e de OMS/D
DMS (Outa
age Manage
ement Systtem/Distribu
uted
Manageement Systtem), criand
do uma podderosa ferrramenta de
e operação de centross de
distribuuição de eneergia, utiliza
ada até entãão em apen
nas 5% do mercado
m
braasileiro.
A soluçãão permite gerenciar redes de disstribuição de energia co
om informaações em tempo
real, accessíveis po
or meio de dados
d
cont idos no ma
apa de determinada ciddade ou reg
gião.
Além da operação
o sobre telas georrefeerenciadas, o sistema
a oferece uum conjunto
o de
ferrameentas de mobilidade
m
que
q permitee aos técnicos de cam
mpo, utilizaando tablets e
smartphhones, ter acesso
a
a tod
das as telass do SCADA
A e do OMS..
É por m
meio do so
oftware SC
CADA que sse monitorram e se supervisiona
s
am variáve
eis e
disposittivos de sistemas de controle.
c
O ddiferencial do Action₀G
GRID é perm
mitir que o OMS
O
atue coom base no
os dados gerados
g
pe lo SCADA com velociidade e preecisão. Isso
o se
convertte em eficiêência e rap
pidez, além
m de um melhor contrrole para aatendimento
o às
normas das agênciias regulado
oras.
O Brasil possui um
u mercado ainda baastante ineexplorado em
e gestão com base em
georrefeerenciamennto. A chega
ada do Acttion₀GRID ao mercado representaa uma evolu
ução
que promete aumeentar o nível de atendim
mento de co
oncessionárrias, reduzinndo o tempo de
respostta, antecipaando possívveis problem
mas e mapeeando a form
ma como o Brasil distribui
sua eneergia.
Sobre a Spin
A Spin Engenhariaa de Autom
mação nascceu em 199
92, atuando
o com autoomação eléttrica
A oferecer supervisãoo, controle e gestão de
d redes dee eletricidad
de, a
desde sseu início. Ao
empresaa se estabeeleceu e tem
m em seu poortfólio clieentes de tod
das as regiõões do Brasil.
Desenvoolvimento de
d tecnolog
gia é uma d as bases da Spin, que
e colabora ccom o merccado,
buscanddo constanttemente as melhores ssoluções pa
ara seus clie
entes e parcceiros.
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