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O que é o OneBreeze?

Porque escolher o OneBreeze? 

O OneBreeze é um sistema completo de diagnóstico de 

defeitos e monitoramento para aerogeradores, que utiliza 

dados de vibração, com integração com dados 

supervisórios e técnicas de machine learning para predição 

de falhas.

A interface de manutenção preditiva AQTech para 

aerogeradores é equipada com indicadores numéricos 

intuitivos e poderosos, os quais fornecem automaticamente 

quais máquinas merecem maior atenção dos operadores.

Com ferramentas que utilizam inteligência artificial e 

conhecimentos específicos de análise de vibrações como 

meio de cálculo, o software AQTech fornece informações 

preciosas sobre a data prevista para a falha de 

componentes específicos do aerogerador.

Objetivos
• Reduzir custos de manutenção;

• Reduzir tempo de máquina parada por conta de falhas mecânicas;

• Contribuir para a otimização de decisões gerenciais de O&M;

• Contribuir para aumentar a competitividade da energia eólica no Brasil e no mundo.

• Interface web intuitiva:

• Gerenciamento de manutenção de parques otimizado;

• Personalização da solução para cada tipo de aerogerador e para cada cliente;

• Hardware fabricado e projetado pela equipe AQTech, flexível para qualquer sensor de mercado;

• Abertura e acesso aos dados adquiridos;

• Suporte técnico especializado;



Aplicabilidade

• Aplicável a todo tipo de turbina eólica de eixo horizontal, com ou sem gearbox;

• Normas aplicáveis: 

 • ISO 16079-1;

 • ISO 16079-2;

 • ISO 10816-21;

Funcionalidades

• Visualização intuitiva de todos os complexos, 
parques e aerogeradores;

• Priorização de manutenção segundo dados de 
vibração e dados supervisórios;

• Diagnóstico de falhas automatizado;

• Prognóstico via machine learning;

• Notificações de mudança de condições de saúde de 
aerogeradores;

• Integração facilitada com software AQTech de 
análise avançada (Analyzer);

• Visualização de tendências de vibração;

• Cadastro de eventos (parada, partida, manutenções 
programadas, etc);

• Download de registros para análises manuais;

• Relatórios automáticos;

• Acompanhamento on-line da saúde do aerogerador;

• Estratificação de informações por complexos, 
parques, aerogeradores e componentes.



Quer saber mais? 
Entre em contato conosco!

www.aqtech,com
sales@aqtech.com
+55 48 3338-0007

Todos os direitos reservados.
A AQTech reserva-se o direito de fazer alterações nas 
especificações dos produtos descritos a qualquer momento, 
sem aviso prévio e sem obrigação de notificar qualquer 
pessoa de tais mudanças.


