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APRESENTAÇÃO
A ENGQUADROS atua com soluções inteligentes, desenvolvendo quadros
e painéis elétricos padronizados e de alta qualidade para as mais diversas
aplicações.
Nossos produtos são projetados e produzidos para facilitar a instalação,
manutenção e possibilitando futura expansão.
Possuímos equipe formada por profissionais com vasta experiência no
mercado, atuando em diversos segmentos tais como industriais, comerciais
e empresariais, desenvolvendo projetos e soluções em painéis de baixa
e média tensão.

NORMAS APLICÁVEIS

NOSSO DIFERENCIAL

IEC 61439-1: Regras gerais.
IEC 61439-2: Conjuntos de manobra e controle de
potência (Conjuntos MCP).
IEC 61439-3: Quadros de distribuição
(substitui a IEC 60439-3).
IEC 61439-4: Conjuntos para canteiro de obra
(substitui a IEC 60439-4).
IEC 61439-5: Conjuntos para distribuição de energia
elétrica (substitui a IEC 60439-5).
IEC 61439-6: Linhas elétricas pré-fabricadas
(substitui a IEC 60439-2).
IEC / TR 61439-0: Guia para especicação dos Conjuntos.
NBR IEC-60439-1:2003.

Equipe técnica qualicada
Engenharia de Aplicação
Segurança e conabilidade
Responsabilidade com prazos
Controle de qualidade e acabamento nal
Empatia para atendimento personalizado
Consultoria para otimização de resultados

OBJETIVO E ÁREA DE APLICAÇÃO
Fabricar painéis em baixa e média tensão que atendam as demandas de cada cliente,
de forma personalizada, sempre garantindo a segurança, qualidade e conabilidade,
buscando soluções ecientes e de baixo custo, contribuindo para a satisfação de nossos clientes.
A ENGQUADROS é composta por profissionais experientes e altamente qualificados em montagem e instalação de painéis
elétricos, rigorosamente selecionados para oferecer aos nossos clientes a melhor solução, utilizando os mais modernos e
complexos sistemas.
Atuando em diversos segmentos tais como Indústrias, Shopping Centers, Hospitais, Hotéis, Condomínios, Centros Empresariais,
Galpões, Estaleiros, Construtoras e Instaladoras, entre outros, fabricando e instalando painéis elétricos para distribuição e
proteção de energia, sempre de acordo com a necessidade de cada cliente e seguindo rigorosamente as normas técnicas
aplicáveis.
Desenvolvemos e aprimoramos nossos processos através de pesquisas e atualizações técnicas constantes, avaliando os
métodos de gerenciamento com inovação em produtos e ensaios, promovendo treinamento de nossos colaboradores,
visando maior satisfação de nossos clientes.
Contamos com modernos softwares para melhor desempenho na elaboração de nossas propostas e projetos, aliados a um
atendimento personalizado, objetivando otimizar o processo para sua satisfação final, sendo assim a ENGQUADROS oferece
para a sua empresa a melhor solução para montagem e instalação de painéis elétricos, com soluções confiáveis, com
qualidade diferenciada e reduzido prazo de entrega.
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NOSSOS PRODUTOS
QGBT (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO)
Com a finalidade de alimentar e proteger sistemas elétricos, a ENGQUADROS produz os mais diversos modelos
de QGBT's em parceria com o fornecedor SIEMENS, sendo constituídos de gabinetes metálicos tipo sobrepor
ou cubículos autoportantes, inclusive TTA (totalmente testados) e PTTA (parcialmente testados), conforme a
necessidade de seu projeto.

CCM (CENTRO DE CONTROLE DE MOTORES)
Com a finalidade de acionar motores elétricos diversos, consistem de cubículos autoportantes simplificados
ou blindados, isolados a ar para tensões até 7,2kV conforme normas técnicas aplicáveis.

BCP (BANCOS DE CAPACITORES AUTOMÁTICOS)
Os bancos de capacitores automáticos possuem todos os componentes necessários para a correção do fator
de potência em grupo com excelente desempenho, proporcionando melhoria da qualidade de energia,
redução de consumo reativo e preservação das instalações elétricas internas à planta.

PAINÉIS / QUADROS DE COMANDO
Os painéis e quadros de comando estão sendo cada vez mais utilizados devido a sua maior segurança, sendo
produzido conforme normas técnicas, garantindo a segurança das instalações e aumentando a eficiência e
produtividade de seus usuários. Sua industrialização é composta por inversores de frequência, soft-start's, relés
de interface, contatoras e demais tipos de controle e acionamento conforme necessidade de seu projeto.

Painéis de Média Tensão
Painel de Média Tensão para dispositivo de interrupção do tipo
DISJUNTOR e CHAVES A VÁCUO e SF6 À GÁS , classificação (IAC)
arco interno totalmente compartimentado, com acessibilidade
de diferentes lados do invólucro ,de acordo com a norma
(NBR-IEC-62271-200 para painéis blindados em tensões nominais
entre 1 e 52 KV).

ENSAIOS APLICADOS:
•

Limite de Elevação de Temperatura;

•

Tensão Aplicada a Frequência Industrial;

•

Tensão de Impulso Atmosférico (NBI);

•

Corrente Suportável de Curta Duração ;

•

Valor de Crista da Corrente Suportável;

•

Medição da Resistência dos Circuitos;
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NOSSOS PRINCIPAIS SERVIÇOS
Projetos, montagem fabricação e instalação de painéis elétricos
Desenvolvimento de projetos com utilização do software EPLAN
Painéis elétricos baixa e média tensão certificados
Painéis de acionamento de motores em baixa-tensão
Modernização e retrofit de painéis elétricos
Instalação elétrica em Baixa tensão para as
mais diversas aplicações

NOSSA MISSÃO
Atender nossos clientes acima de suas expectativas,
independente de seu porte, a ENGQUADROS
PAINÉIS ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO tem experiência para a
elaboração, aplicação, instalação e
operação de qualquer projeto de baixa e média tensão
A seriedade, comprometimento e tradição faz com que tenhamos
a capacidade técnica e estrutura para atendimento diferenciado,
com padrão de qualidade, seguindo as normas técnicas aplicáveis,
com equipe técnica e de engenharia composta por profissionais
altamente capacitados e treinados para atendimento com dedicação
e dentro dos prazos previamente ajustados.
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PRINCIPAIS FORNECEDORES
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