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Conheçça uma da
as melhorees soluçõees do merccado para
a automaçção elétrica
Por Spin Engenharia, abril
a
de 2014.

Brasília
a, DF – A Spin Engenharia desenvvolveu uma solução mo
oderna, em
m sintonia co
om a
realidadde brasileiraa, para softtware SCAD
DA (Supervissory Contro
ol and Data Acquisition
n) no
mercadoo elétrico. Desde 20
013, todo o Brasil pode
p
ter acesso aos benefícioss do
Action₀N
NET para au
utomação elétrica.
e
SCADA é o softwaare por me
eio do qual se realiza o monitorramento e ssupervisão das
variáveiis e os disp
positivos de sistemass de controle. O Action
n₀NET é differente porr ser
uma feerramenta inteligente
e, versátil,, completa
a e dispon
nível na nnuvem (Sa
aaS),
funcionaalidade quee ainda é rarra em seu m
mercado.
Caracteerísticas chhamadas de "melhor na nuvem
m",
atualizaações auto
omáticas, registros innteligentes e
realizarr testes e gerir
g
projeto
os, assim coomo menores
casos), serão indisspensáveis em um futturo próxim
mo,
softwarre.

como trabalho
t
dee colabora
ação,
acessíve
eis, mais ffacilidade para
custos de
d propriedaade (em alg
guns
mas, desde já, esttão reunidass no

Gestão de energia é um traba
alho de muiita responssabilidade e precisão. O Action₀NE
ET é
um softtware SCA
ADA robusto
o, já impleementado em
e 2 proje
etos bem ssucedidos, com
manuaiss simples e claros, parra colabora r com o tra
abalho de au
utomação eelétrica, seja na
geraçãoo, transmisssão ou distrribuição.
O merccado de ennergia brassileiro tem passado por
p consta
antes turbuulências. Neste
cenário,, controlar o processso produtivoo é ação ainda
a
mais estratégicca para red
duzir
despesaas e anteecipar prob
blemas. Ass funcionalidades do
o Action₀N
NET reúnem
m a
experiênncia de mais de 20 ano
os da Spin ccom soluçõees moderna
as. Um softw
ware que fa
ala a
língua ddo mercado sai na frente.
Sobre a Spin
A Spin Engenhariaa de Autom
mação nascceu em 199
92, atuando
o com autoomação eléttrica
desde sseu início. Ao
A oferecer supervisãoo, controle e gestão de
d redes dee eletricidad
de, a
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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