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                A C4 MANUTENÇÃO ELÉTRICA INDUSTRIAL é uma empresa especializada em
manutenção elétrica industrial, elaboração de projetos elétricos, laudos técnicos e 
consultoria na sua empresa, focando o uso eficiente da Energia Elétrica.

                Muitas empresas da grande porte contam com o auxílio de motores elétricos
em diversos equipamentos. Através desses motores, é gerada a força ciné�ca 
necessárias para dar movimento as peças e engrenagens de equipamentos que são
alimentados por energia elétrica. A rebobinagem de motores elétricos, geralmente
é feita em equipamentos que já passaram por um longo período em uso e precisam
de uma assistência para fazer os motores funcionarem com potência elevada.

               Rebobinagem de motores elétricos -  A rebobinagem  de  motores elétricos,
também conhecido como enrolamento de motor,  faz parte  da  manutenção  de um
motor elétrico. Sendo realizada através da associação de dois  condutores  presentes
no equipamento, a fim de que eles possam ter as bobinas em  pleno funcionamento,
elevando o nível de potência do motor.

               Durante a rebobinagem de motores elétricos, a distribuição das bobinas em 
grupos menores é necessária para que o processo aconteça da melhor maneira 
possível. Mas é importante ter ciência do esquema elétrico do �po de aparelho que
está sendo trabalhado, conforme a recomendação dos fabricantes. Por isso é vital a
contratação de uma empresa especialista nesse serviço. Existe nos dias de hoje,
muitas empresas que realizam procedimento de manutenção e a rebobinagem de
motores elétricos de diferentes maneiras. Entretanto, é importante que tudo seja
feito dentro dos mais altos níveis de qualidade, através de equipamentos especiais,
profissionais qualificados e treinados para evitar problemas durante o funcionamento
do motor elétrico. Portanto, opte por uma empresa que realize todos os serviços 
adequadamente, além de encontrar juntamente com a melhor capacidade do 
mercado, a realização da manutenção de motores elétricos, e para sempre manter o
melhor funcionamento do equipamento e o enrolamento de motores elétricos.
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                A C4 MANUTENÇÃO ELÉTRICA INDUSTRIAL é uma empresa especializada em
projetos elétricos, consultoria, gerenciamento de obras e estudo de viabilidade 
econômica de implementação.

                Entre nossos produtos estão:

                Elaboração de projetos elétricos

                           Projeto de subestações, cabines primárias e secundárias;
                           Projeto de spda e aterramento equipotencial;
                           Elaboração de AsBuilt;
                           Projetos luminotécnicos;
                           Projetos de painéis elétricos de distribuição, controle e iluminação.

                Elaboração de laudos técnicos

                Laudo Técnico de Instalações Elétricas

                Verificamos  a  segurança de todas as  instalações elétricas  e  damos soluções  para  a 
                adequação das irregularidades.

                Laudo Técnico  de Qualidade de Energia

                Verificamos  o  recebimento  de  energia  elétrica  através dos parâmetros com tensão,
                corrente e potência.

                Laudo Técnico  de SPDA

                Verificamos  as conecções, a integridade �sica dos componentes, a conformidade com
                o projeto, com a norma, o estado das malhas, dos capacitores e etc.
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                Laudo Técnico  de Termografia

                O obje�vo da inspeção termográfica é detectar e diagnos�car  temperaturas  elevadas
                e acréscimos de temperatura em componentes  elétricos e assim evitar  a interrupção
                de energização de áreas da empresa.
           
                

                Laudo Técnico de RTI

                Será feito uma vistoria com o intuito de levantar todas as caracterís�cas das instalações
                elétricas  existentes  na  planta.  Assim  feito  um  diagnós�co das instalações elétricas e
                definido um plano de ação para as correções que forem necessárias.
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                Elaboração do Prontuário de Instalações Elétricas NR10

                Muitas instalações devem manter sua documentação elétrica atualizada para
maior segurança e atender as exigências  dos  órgãos  fiscalizadores. Mas, quais são os
documentos necessários?Para atender a essa necessidade, somos referência na região
           
                

 

               NR 12 - Segurança em Máquinas e Equipamentos

                Esta NR tem como  principal  fundamento garan�r  saúde e  integridade �sica
dos trabalhadores, previnindo  acidentes  na  u�lização de  máquinas e equipamentos. 
Nossa empresa gera análise ou apreciação  de  riscos  das  máquinas  e equipamentos, 
em campo ou nas fases de projeto e fabricação.
                Visando auxiliar os nossos clientes  e  parceiros  em  seus  projetos,  geramos
 laudo técnico e treinamento após a adequação de máquinas e equipamentos. 
                Elaboramos projetos de adequação  de  máquinas  em  conformidade  com as 
recomendações da Nr12.
                A C4 MANUTENÇÃO ELÉTRICA INDUSTRIAL  oferece  a  todos  os seus clientes
um levantamento personalizado de riscos onde se verifica  todas  as  possibilidades de
acidentes a que os operadores estão expostos, encontrando  soluções  para minimizar
ou eliminar esses riscos.
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             Chave de Aterramento Temporário

                Conheça  os  serviços  de  consultoria  em  Energia  Elétrica  e  o�mize  suas
instalações elétricas tornando sua empresa mais eficiente, econômica e segura.
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             Manutenção de geradores, Automação e Paralelismo
 de Grupos de Geradores

             Conserto e Manutenção de Transformadores
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LOCALIZAÇÃO:  

Venha nos visitar e conhecer as nossas instalações.
 

                A C4 MANUTENÇÃO ELÉTRICA INDUSTRIAL atua  no segmento de engenharia
elétrica com autonomia e  experiência  para  desenvolver  soluções  prá�cas  e  viáveis
nesse campo, buscando a exelência em nossos trabalhos, sempre  com  o  obje�vo  de
cumprir  plenamente  os  resultados  esperados,  buscando  o  máximo  de  economia,
eficiência e segurança para os nossos clientes.
                O principal obje�vo dos projetos de instalações elétricas é garan�r o correto
funcionamento dos vários circuitos elétricos  que  compõem  uma  instalação  elétrica,
um  projeto  de instalação  oferecido  pela  C4  MANUTENÇÃO  ELÉTRICA  INDUSTRIAL, 
será  composto   pelos  esquemas  elétricos  detalhados  de  cada  circuito,  diagramas
unifilares,   quadros  de  carga,  balanceamento de fases  e  estudos de  luminotécnica,
o�mizando tanto o uso de energia quanto a iluminação do seu empreendimento.
                Realizar   seus   projetos   com   a   C4  MANUTENÇÃO  ELÉTRICA  INDUSTRIAL 
significa garan�a  de  segurança  e  qualidade,  através  do  cumprimento  das  normas
técnicas da ABNT ( Associação Brasileira de Normas Técnicas)  e da  concessionária  de 
energia de sua localidade.

                Peça um orçamento gratuito e inicie o projeto do seu empreendimento.
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