
SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO

• Disponíveis em diversos tamanhos e configurações.
• Automações especiais de qualquer porte para diferentes aplicações.
• Grau de proteção conforme aplicação.
• Obedece aos padrões das normas NR10, NR12 e ABNT NBR 5410.
• Componentes fornecidos pelos principais fabricantes mundiais.
• Equipe de projetos especializada.
• Tecnologia de interface convencional ou touch screen, com fácil interpretação. 
• Supervisório para controle à distância.
• Tecnologia GPRS para envio de alertas para desktop, celular e tablet.

PAINÉIS ELÉTRICOS
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EXEMPLOS DE APLICAÇÕES

OPCIONAIS

Computador com software supervisório. 
Possibilita a visualização e comando remoto 
do sistema de resfriamento.

Através do comando do CLP o inversor varia 
a rotação da bomba em função da pressão na 
rede que é definida pelo operador.

Transdutor de pressão. Executa a 
leitura da pressão na rede hidráulica.

Sensor PT-100. Executa a leitura da 
temperatura da água de saída do 
equipamento.

Através do comando do CLP o inversor varia 
a rotação do ventilador do equipamento em 
função da temperatura da água que é definida 
pelo operador.

Controlador lógico 
programável. Processa todo 
sistema através de leituras 
de sensores e comandos 
locais.

IHM acoplada ao painel. Permite comandos 
rápidos e visualização de alarmes e falhas.

Interface touch screen colorida:
Disponíveis em diversos tamanhos de tela, permite a utilização de arquivos com extensão 
GIF, JPG e BMP para visualização simplificada do sistema. Todas as configurações possuem 
tela sensível ao toque, o que facilita a integração com o sistema. A IHM conta com porta 
ethernet para acesso remoto através do computador no qual estiver instalado o software 
supervisório que é disponibilizado gratuitamente para download no site do fabricante.

Supervisório para controle à distância
Este software supervisório de controle e aquisição de dados (SCADA) oferece a mais avan-
çada tecnologia para Interface Homem Máquina (IHM), satisfazendo todas as necessidades 
de desenvolvimento dos seus sistemas e criando um excelente ambiente de gerenciamento 
de processos. Disponível nas modalidades de acesso ethernet ou controle web.

A Körper se reserva o direito de alterar a qualquer momento as informações e especificações contidas neste catálogo sem prévio aviso. Consulte sempre nosso departamento técnico para informações atualizadas. Fotos meramente ilustrativas.


