
O SMARTLINK coleta dados em tempo real do seu equi-
pamento e os converte em informações claras. 
Rapidamente, você pode veri� car a disponibilidade, a 
e� ciência energética e a integridade da máquina.

SMARTLINK
conecta você a 
uma vida mais fácil.



SMARTLINK. Conectando você a uma vida mais fácil.

Tornando tudo mais fácil

As informações do SMARTLINK nos permite prestar melhor suporte a você.  
O planejamento eficiente de serviços e o manuseio de peças permitem que você 
tenha mais horas de disponibilidade da máquina. As melhorias no design do produto, 
identificadas com a ajuda de dados de campo, elevam a confiabilidade do seu sistema 
de ar comprimido ao próximo nível.

Experimente o próximo nível de serviço

Tire o máximo proveito do SMARTLINK como parte de um plano de manu-
tenção total (PMT). Dê um passo atrás, descanse e deixe nossos engenhei-
ros de serviço fazerem sua mágica. Assim como médicos, monitoramos os 
sinais vitais do seu equipamento de ar comprimido. Sabemos exatamente 
quando fazer a manutenção das máquinas e, se houver algum problema se 
desenvolvendo, nós o identificaremos a quilômetros de distância, diagnos-
ticaremos a causa e chegaremos a tempo para corrigi-lo.



O SMARTLINK permite um fácil acompanhamento do consumo 
energético da sua instalação de ar comprimido. Obtenha uma 
rápida visão geral dos painéis de exibição ou aprofunde-se em 
relatórios personalizados.

Baseando-se exclusivamente nas reais condições de trabalho das 
máquinas, as recomendações apresentam oportunidades práticas 
para aprimorar a eficiência do seu sistema de ar.

com uma melhor eficiência energética

Supervisão de diagnóstico

(70% do que se gasta no compressor é energia)

Eficiência energética

Economize até

30%
Escolha o seu nível: SMARTLINK ENERGY
• Analise e otimize a eficiência energética da sala de compressores
• Um pré-requisito para obter a conformidade com a norma ISO50001
• Indicadores, referências e tendências de desempenho
• Fácil acesso a relatórios e recomendações

Esta opção permite identificar e corrigir todos os desvios em um 
estágio inicial. Baseada em algoritmos inteligentes e em nossa análise 
especializada, a solução proativa de problemas mantém sua eficiência 
energética em seu nível máximo.



Seus compressores estão funcionando como deveriam? Uma rápida 
olhada no painel do SMARTLINK lhe responderá essa pergunta.

Se surgir um problema, o SMARTLINK solicitará que você tome 
uma ação. Uma resposta antecipada é a melhor maneira de evitar 
paradas de operação inesperadas! Se você possui um plano de 
serviço TotalCare ou PMT (Plano de Manutenção Total), a Atlas Copco 
corrigirá, de forma proativa, o problema para você.

mantendo seus compressores 
sob um contrato de serviço com o SMARTLINK

Monitoramento integrado das condições dos rolamentos 

Disponibilidade

Aumente a disponibilidade em

3%

Escolha o seu nível: SMARTLINK UPTIME
• Obtenha máxima disponibilidade de todas as máquinas conectadas
• Avisos e recomendações antecipadas
• Envio de alertas para o seu computador ou smartphone
• Fácil acompanhamento da integridade da máquina

A opção SPM (Shock Pulse Monitoring, monitoramento por pulso de 
choque) permanece atenta aos componentes críticos e avisa quando 
precisam ser substituídos. Evite que ocorram interrupções na sua produção 
e use ao máximo o seu equipamento durante toda sua vida útil.



SMARTLINK. Conectando você a uma vida mais fácil.

Garantir que as máquinas estejam em boas condições E mantê-las assim: não é disso 
que se trata? O SMARTLINK monitora todos os sinais vitais do seu equipamento e os 
disponibiliza a qualquer hora e em qualquer lugar. Para suas máquinas, se manter em 
boas condições de operação significa disponibilidade para operar a qualquer momento. 
O cronograma de serviços mostra as necessidades de serviço de cada máquina, as visitas 
planejadas e relatórios de serviço realizados. 

pontos por meio do SMARTLINK 
ajudará você a melhorar a saúde do seu compressor

Plano de Manutenção Total (PMT)

Saúde geral

O monitoramento ativo de mais de

30

Escolha o seu nível: SMARTLINK SERVICE
• Gratuito para todos os clientes
• Consulte o status da máquina e os serviços necessários
• Recomendações para melhorias reais
• Fácil acesso a serviços e recomendações

Com um plano de manutenção total, nós cuidamos do seu equipamento de 
ar comprimido. Manutenção no prazo feita por técnicos especialistas, peças 
originais, atualizações, revisões, cobertura total contra riscos: tudo contribui para 
que você alcance máxima integridade da máquina e menores custos no geral.
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