
Sua empresa está 
preparada  para 
o futuro da 
indústria 4.0?

E tem mais! Conectados ao Insight Ready, uma plataforma de monitoramento 
remoto da Nederman, você acompanha seus sistemas de exaustão e filtragem em 
tempo real e de onde estiver, mantendo-se informado sobre o que está 
acontecendo com os equipamentos, sem a necessidade de verificações manuais, 
evitando paradas inesperadas, aumentando a segurança e reduzindo custos 
operacionais. 

Os sensores monitoram o desempenho de componentes 
críticos dos filtros, incluindo pressão, fluxo de ar, nível de 
poeira no coletor, emissões e o desempenho do sistema 
de limpeza. Estão disponíveis diferentes opções de 
sensores com base na aplicação e configuração do 
produto. Os SmartFilters incluem uma funcionalidade 
de limpeza avançada através das tecnologias 
papatenteadas IntelliPULSE™ e UniClean®, que ajudam 
na redução de custos energéticos e garantem maior vida 
útil aos filtros.

O Insight Control é o controlador digital com tela sensível 
ao toque que opera o sistema de filtragem dos SmartFilters. 
Ao mesmo tempo ele coleta os dados dos sensores e os 
apresenta em uma interface homem-máquina. Sendo muito 
fácil de usar, o controlador também está em conformidade 
com os mais recentes padrões de alarmes industriais e 
serve de conexão com a plataforma IIoT (Internet das 
Coisas Industrial) InsigCoisas Industrial) Insight Ready baseada em nuvem.

O Insight Ready é uma plataforma digital concebida especificamente para 
sistemas de exaustão e filtragem Nederman ligados à nuvem. 
A solução oferece conhecimentos aprofundados, desempenho 
atual e histórico do filtro, além de alertas e alarmes de 
emergência indicados para rápida resolução de problemas. 
Sendo acessível na web ou através de diversos dispositivos, 
ccomo tablet, smartphone e computador, a plataforma oferece 
total disponibilidade e flexibilidade dos usuários.



Sistemas de exaustão e filtragem adequados à indústria 4.0 você só encontra na 
Nederman. Nossas novas soluções possuem alto nível de tecnologia e automação e 
foram projetadas para as mais diversas aplicações e segmentos. 

atendimento@nederman.com.br
Condomínio Majestic - Av. José Alves de Oliveira,
710 - Galpão B1 - Jundiaí - SP - 13213-105

(11) 4750-2812
Seg à Sex, das 8h às 18h

www.nederman.com.br

nedermanbrasil
nedermandobrasil

Antecipe-se a problemas de manutenção 
e reduza os custos de operação

Sistemas já existentes também podem 
e devem se beneficiar deste aporte 
tecnológico

Alertas de incêndio ou explosão 
minimizam acidentes e danos ao 
patrimônio

Obtenha dados valiosos do 
desempenho do seu sistema de 
filtragem de onde estiver

A manutenção preventiva ajuda a 
melhorar a vida útil do filtro 

Com o custo crescente e as demandas 
ambientais de redução de consumo de 
energia, a automação se torna 
indispensável


