
•	Visibilidade	quase	em	
tempo	real

•	Processos	mais	eficazes
•	Aumento	da	produtividade	
e	confiabilidade

Eficiência, desempenho e confiabilidade são as chaves para o seu sucesso. No ambiente acelerado de hoje, companhias de 
óleo e gás, energia e água são constantemente pressionadas para reduzir custos e aumentar o rendimento. A Sulzer convida 
você para levar o seu negócio mais longe com o BLUE BOX™, uma ferramenta inovadora, integrada e inteligente para fazer a 
sua eficiência energética visível e obter quase em tempo real identificação e soluções dos desafios de bombeamento.

O BLUE BOX™ da Sulzer é um conjunto de 
serviços para ajudar os clientes a otimizar 
a produtividade e confiabilidade de suas 
bombas. É composto por três módulos: em 
primeiro lugar, ocorre a aquisição dos dados 
do sistema de bombeamento, em segundo 
lugar, a análise destes dados e em terceiro 
lugar as ações direcionadas com base nos 
resultados analisados. Neste último caso, 
abrange uma ampla gama de opções até e 
incluindo a modernização dos equipamentos 
através de retrofit.

O BLUE BOX™ cria valor para os clientes, 
permitindo-lhes identificar em tempo quase 
real o mau desempenho e bombas em mau 
funcionamento, empregando de forma mais 
efetiva os orçamentos de manutenção e re-
trofit alocados e melhorando suas operações 
baseadas em redução de custos de energia, 
aumento do rendimento e aprimoramento da 
confiabilidade. 

O BLUE BOX™ da Sulzer

Sem		
BLUE	BOX™

Com		
BLUE	BOX™

Eficiência Desempenho	 Confiabilidade

Tire	o	máximo	proveito	de	seus	ativos	com	o	BLUE	BOX™
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Leva	apenas	3	passos	para	fazer	da	eficiência	energética	visível	e	ganhar	o	máximo	de	seus	ativos.

A	aquisição	de	dados	|	avaliar	a	
eficiência	e	a	confiabilidade	real
• Possibilidade de construir em seu 

próprio sistema de aquisição de dados, 
adicionando variáveis, se necessário

• Módulo facilmente integrado no seu 
processo

• Tratamento de dados seguro e de 
acesso para o cliente 

A	análise	dos	dados	|	para	identificar	
mau	desempenho
• Painel de fácil utilização fornecendo 

uma visão completa de todos os dados 
relevantes

• Quase em tempo real a identificação do 
mau desempenho 

• Eficiência, confiabilidade e visibilidade 
para otimizar ainda mais a operação 
atual

Ações	específicas	|	para	modernizar	o	
equipamento	através	de	retrofit
• Pode ser realizado o reparo ou 

manutenção padrão e de baixo custo 
• Seu equipamento de bombeamento 

pode ser substituído
• Pode ser implementado retrofit 

personalizado com o mínimo de 
interrupção 

Para mais informações, por favor, contate:  
bluebox@sulzer.com ou visite www.sulzer.com/bluebox


