
Centro de Controles
de Motores Automação

Aplicações para controle, partida e proteção de motores, garantindo 
operações ininterruptas do sistema.

Painéis e Quadros de Automação

Desenvolvidos para atender aos mais diversos segmentos industriais, são
aplicados em comando e proteção de motores, centro de distribuição de 

cargas, automação, controle e proteção de sistemas, Telecomando e CLP’s. 
Fabricados em conformidade com as  normas técnicas e de segurança, são

customizados de acordo com as necessidades do cliente.

- Construção em chapas: 
Aço-Carbono, Alumínio e inox

- Pintura: Eletrostática 

- Instalações: Abrigada ou ao 
tempo

- Grau de Proteção: IP40 ou 
IP54.

- Tensão nominal de operação até 600 V

- Tensão de isolamento: 1kV

- Corrente nominal até 4000A

- Construção em chapas: Aço-Carbono, Alumínio e inox

- Pintura: Eletrostática

- Instalações: Abrigada ou ao tempo

- Grau de Proteção: IP54.



Projetos para 
quadro de comando

Automação

Automação
- Dimensionamento, seleção e 

configuração de Sistemas de Controle
 de Processos;

- Configuração e programação de
 CLP's e sistemas redundantes;

- Dimensionamento, configuração e 
instalação de Redes Industriais;

Desenvolvimento de projetos para quadros de comando, contendo diagrama 
unifilar, multifilar e desenho mecânico.

- Configuração e programação de Sistemas 
Supervisórios (SCADA);

- Projeto, instalação, configuração e
 "Start-up" de sistemas de comunicação via rádio;

- Especificação, dimensionamento, instalação
 e aferição de instrumentação de variáveis 

fundamentais e analíticas;

- Especificação, dimensionamento, instalação
 e aferição de atuadores de campo;

- Integração do "Chão-de-Fábrica" aos Sistemas
 Corporativos;



Automação

Automação

infinium automação industrial ltda
site: www.infiniumautomacao.com.br

email:contato@infiniumautomacao.com.br
telefone: (45) 3038-3239

Obras Elétricas e 
Eletromecânicas
- Instalações Elétricas de comando e potência;

- Ramais de entrada de energia, alimentação de 
motores, quadros de comando;

- Instalações de quadros de comando, paineis 
de automação, CCM e booster´s;

- Infra estrutura de sistemas de telecomando
 e telemetria;

 

Utilizado em saneamento para reforço da 
pressão na rede de distribuição.

- Economia de energia, comparado com sistemas 
de partida convencionais;

- Eficiência, mantém os consumidores atendidos
 em tempo integral;

- Fácil operação, o equipamento é programado e 
testado em fábrica;

- Baixo custo de implantação.

Booster’s

- Iluminação em geral;

- Malha de aterramento e SPDA;

- Subestações de medição, proteção,
distribuição e transformação;
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