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Empresa global

IMPACTO GLOBAL DA
MITSUBISHI ELECTRIC

O lema “Changes for the Better” reflete a visão de um futuro melhor da Mitsubishi Electric.

A Mitsubishi Electric está envolvida em muitas áreas, incluindo
Nós reunimos as melhores mentes
para criar as melhores tecnologias.
Na Mitsubishi Electric, entendemos
que a tecnologia é a força propulsora
da mudança em nossas vidas.
Trazendo mais conforto para a vida
cotidiana, maximizando a eficiência
das empresas e mantendo as coisas
funcionando em toda a sociedade,
nós integramos tecnologia e inovação
para produzir mudanças para melhor.

Energia e sistemas elétricos
Uma ampla gama de produtos elétricos e relacionados à energia, de geradores
a monitores de grande escala.
Dispositivos eletrônicos
Um extenso portfólio de dispositivos semicondutores de ponta para sistemas e
produtos.
Eletrodomésticos
Produtos de consumo confiáveis, como aparelhos de ar condicionado e sistemas
de entretenimento doméstico.
Sistemas de informações e comunicação
Equipamentos, produtos e sistemas comerciais e voltados ao consumidor.
Sistemas de automação industrial
Maximização da produtividade e da eficiência com tecnologia de automação de
ponta.
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Mitsubishi Electric Corporation

O GRUPO
MITSUBISHI ELECTRIC
A história da Mitsubishi Electric é a mesma do desenvolvimento do Japão moderno. A empresa foi fundada em 1921,
quando a Mitsubishi Shipbuilding Co. (hoje Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.) subdividiu uma fábrica em Kobe, Japão, que
fazia motores elétricos para embarcações marítimas em uma nova empresa chamada Mitsubishi Electric Corporation.
O Grupo Mitsubishi Electric continuará aprimorando suas tecnologias e serviços por meio da criatividade em todos os
aspectos de seus negócios. Fazendo isso, aprimoramos a qualidade de vida de nossa sociedade. Portanto, todos os
membros seguem os sete princípios corporativos descritos a seguir.

1. CONFIANÇA

4. CIDADANIA

6. MEIO AMBIENTE

Estabelecer relações com a sociedade, clientes, acionistas, funcionários
e parceiros comerciais com base na
confiança e no respeito mútuos.

Como atuante global, contribuir com
o desenvolvimento das comunidades
e a sociedade de forma geral.

Respeitar a natureza e se empenhar
para proteger e aprimorar o meio
ambiente global.

5. ÉTICA E
CONFORMIDADE

7. CRESCIMENTO

2. QUALIDADE
Fornecer os melhores produtos e
serviços com qualidade insuperável.

3. TECNOLOGIA

Em todos os aspectos, atuar em
conformidade com as leis vigentes e
os mais altos padrões éticos.

Garantir ganhos justos para construir
a base para o crescimento futuro.

Encabeçar novos mercados ao promover pesquisas e desenvolvimento,
além de inovações tecnológicas.

O Eco Changes é a declaração ambiental global do grupo Mitsubishi Electric
e foi anunciado em 2009 no Japão e globalmente em 2010. Ela expressa a
nossa posição em relação à gestão ambiental, através de uma ampla gama de
negócios que atendem infraestruturas como residências, escritórios e fábricas,
estamos contribuindo para a consolidação de uma sociedade sustentável. Em
consonância com a declaração corporativa do grupo Mitsubishi Electric “Changes
for the Better”, que reflete nossa busca contínua de mudanças e melhorias.
Dessa forma, o Eco Changes representa nossos esforços para trabalhar junto
com nossos clientes para mudar o meio ambiente global para melhor.
Determinar como construir uma sociedade sustentável nas questões como
aquecimento global, esgotamento de recursos e desafios energéticos é
a prioridade máxima. Como empresa global, buscamos o equilíbrio de
uma sociedade confortável para as pessoas e uma civilização moderna e
ambientalmente responsável, preocupada com a melhoria contínua do meio
ambiente. O Eco Changes não representa apenas meras palavras ou imagens.
O grupo Mitsubishi Electric, por meio de suas atividades comerciais, promulgará
o Eco Changes em todo o mundo na busca de contribuições ambientais
fundamentadas na realidade.
Além disso, nossa filosofia corporativa vai em encontro aos 17 objetivos
de desenvolvimento sustentável elaborados pela ONU e que devem ser
implementados por todos os países do mundo até 2030, sendo que a Eficiência
Energética está diretamente ligada a seis desses objetivos, são eles:
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Mitsubishi Electric Automação Industrial

A DIVISÃO DE
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
A colaboração com parceiros competentes no setor de automação é um dos elementos fundamentais do sucesso da
Mitsubishi Electric. Hoje, mais do que nunca, os clientes esperam soluções de automação adaptadas aos requisitos
específicos de suas aplicações. Os conhecimentos de nossos parceiros em setores específicos e a tecnologia de
automação inovadora da Mitsubishi Electric são os dois principais ingredientes de uma receita de sucesso para soluções
feitas sob encomenda e perfeito atendimento ao cliente.

MADE IN JAPAN
Nossos produtos são desenvolvidos e
produzidos no Japão, com a mais alta
tecnologia, com foco na qualidade e
alta durabilidade. O processo produtivo
de nossas modernas fábricas, garante
que todos os produtos sejam 100%
testados antes de serem distribuídos
ao redor do mundo.

técnicas com rapidez, esclarecemos
dúvidas de clientes de todo o Brasil
por meio do nosso atendimento.
Além disso, nosso centro de reparos
próprio e a rede de parceiros
certificados pelo país, garantem
aos nossos clientes a qualidade e a
procedência das placas utilizadas nos
serviços.

FOCO NO SERVIÇO

DEFININDO OS PADRÕES

O cliente sempre é o foco de
todas as nossas atividades de
serviço. Nossos clientes obtêm o
melhor suporte possível da nossa
experiente equipe, que fornece
ajuda e orientação competente em
planejamento, projeto, instalação e
configuração, treinamento e todas
as questões e tarefas relacionadas
à automação. O estoque local e de
nossos distribuidores permitem uma
entrega rápida de nossos produtos.
Para fornecer suporte e informações

A Mitsubishi Electric tem uma
reputação de produzir produtos de
alta qualidade. Isso se deve, em parte,
ao nosso compromisso de entender
e cumprir os requisitos das normas e
diretrizes internacionais.
Todos os produtos são fabricados em
plantas próprias, sendo a maior parte
delas no Japão, seguindo o mais alto
padrão de qualidade, assim como,
rigorosos procedimentos de testes.
Além disso, oferecemos 3 anos de
garantia*.

LÍDERES DE MERCADO
No ambiente industrial, as mudanças
são constantes. Para assegurar
que nossos produtos reflitam as
necessidades atuais dos clientes,
baseamos todos os aspectos de
desenvolvimento e fabricação dos
produtos ouvindo o mercado.
A fim de manter os elevados níveis
de confiabilidade, incorporamos um
programa de controle de qualidade
detalhado que faz com que o nome
Mitsubishi Electric seja sinônimo de
alto nível de qualidade.
Os produtos da Mitsubishi Electric
são
amplamente
reconhecidos
como alguns dos mais inovadores
do setor e com participação de
mercado significativa das soluções
comercializadas.

NOSSAS FÁBRICAS
Mais de 90% de nossos produtos
são produzidos em grandes fábricas
no Japão, todas elas altamente
automatizadas com nossas próprias
soluções. A principal planta da
Mitsubishi Electric, localizada em
Nagoya, é referência em automação
industrial, utilizando a solução
e-F@ctory na produção. Confira o
vídeo através do QR Code abaixo.

Leia o QR Code com
seu celular e assista um
vídeo da fábrica
Nagoya Works
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Mitsubishi Electric Automação Industrial

SUA PARCEIRA DE
SOLUÇÕES
Controladores compactos e modulares

Visualização: IHMs

A Mitsubishi Electric oferece uma ampla gama de equipamentos de automação

UM NOME DE
CONFIANÇA
Desde sua fundação em 1870, cerca
de 45 empresas utilizam o nome
Mitsubishi em setores como finanças,
comércio e indústria.
A marca Mitsubishi é reconhecida
no mundo todo como símbolo de
qualidade excepcional.
A Mitsubishi Electric Corporation
está ativa nos segmentos de
desenvolvimento espacial, transporte,
semicondutores, sistemas de energia,
comunicações e processamento
de
informações,
equipamentos
audiovisuais e eletrodomésticos,
gerenciamento de construção e
energia e sistemas de automação,
possuindo 237 fábricas e laboratórios
em mais de 121 países de todo o
mundo.

É por isso que você pode confiar na
solução de automação da Mitsubishi
Electric – porque entendemos
a necessidade de sistemas de
automação e controle confiáveis,
eficientes e fáceis de utilizar em
nossas próprias fábricas.
Como uma das maiores empresas do
mundo, com um volume de negócios
global de mais de 4 trilhões de
ienes (aproximadamente 40 bilhões
de dólares americanos) por ano e
empregando mais de 140 mil pessoas,
a Mitsubishi Electric tem os recursos e
o compromisso de oferecer o máximo
em termos de serviços e suporte, bem
como os melhores produtos.

Robôs: SCARA, vertical e colaborativo

Servo acionamentos e inversores de
frequência

Baixa tensão: disjuntores, contatores e
relés térmicos

Medição e gerenciamento de energia

Software Supervisório

Controle numérico computadorizado
(CNC)
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Mitsubishi Electric do Brasil

A MITSUBISHI ELECTRIC
NO BRASIL
Em 1975, a Mitsubishi Electric chegou
ao Brasil para atender os fabricantes
japoneses
que
iniciaram
sua
produção industrial no país, trazendo
maquinários diversos, sempre com
nossos componentes instalados.
Logo, esses fabricantes demandavam
suporte técnico e reposição.
Nas décadas seguintes, a atuação
foi se ampliando e diversificando
e em 2011, foi estabelecida a
Mitsubishi Electric do Brasil, com
escritório próprio, diversos parceiros
ao redor do país e outras divisões
de negócios além da Automação
Industrial, são elas: CNC, Sistemas
de Ar Condicionado, Equipamentos
Automotivos e Sistemas de Transporte.
Atualmente, a divisão de Automação
Industrial registrou crescimento nos
últimos anos, suportado pelo aumento
das vendas em todos os canais: de
2015 a 2019, o número de parceiros
distribuidores aumentou mais de
100% e a quantidade de integradores
parceiros teve incremento de mais de
300%.
Além disso, de 2015 a 2019, a
quantidade
de
colaboradores
praticamente dobrou e a companhia
já investiu mais de R$ 1 milhão
em equipamentos de teste para
demonstrar
suas
soluções
ao
mercado nacional.
Com um forte compromisso na
formação de novos profissionais,
a companhia também investe na
capacitação de maneira contínua.
Além de parcerias e trabalhos com
instituições de ensino, treinamos em
média mais de 1 mil profissionais por
ano.

Conseguimos atingir todas as regiões do território nacional através de uma rede
de distribuidores e integradores de sistemas, todos devidamente capacitados,
abastecidos e integrados com os valores de nossa companhia, capazes de
atender diversos tipos de clientes finais através da comercialização de nossos
produtos, soluções e treinamentos.
Atualmente, são cerca de 50 parceiros, espalhados da seguinte maneira:

Leia o QR Code com
seu celular para acessar
a lista atualizada dos
nossos distribuidores.

Leia o QR Code com
seu celular para acessar
a lista atualizada dos
nossos integradores.
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Soluções

ONDE NOSSOS PRODUTOS
PODEM SER APLICADOS?
As aplicações de clientes com produtos da Mitsubishi Electric são altamente diversificadas, abrangendo desde aplicações
críticas em indústrias farmacêuticas até aplicações na indústria do lazer.

AUTOMOTIVO
–– Cabines de pintura
–– Dispositivos de teste
–– Prensas
–– Transportadores

AGRICULTURA
–– Sistemas de irrigação de plantas
–– Sistemas de manipulação
de plantas
–– Serraria (madeira)

ALIMENTOS E BEBIDAS
–– Fabricação de pão (mistura de
massas/fornos)
–– Processamento de alimentos
(lavagem/separação/fatiamento/
embalagem)
–– Pesagem estática e dinâmica

CONSTRUÇÃO
–– Pontes rolantes
–– Sistemas de perfuração de túneis

FARMACÊUTICA/
QUÍMICA
–– Controle de dosagem
–– Sistemas de medição de poluição
–– Congelamento criogênico
–– Cromatografia gasosa
–– Embalagem
8

GERENCIAMENTO DE
EDIFÍCIOS
–– Monitoramento de detecção
de fumaça
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–– Controle de temperatura e
ventilação
–– Controle de elevação (elevador)
–– Portas giratórias automatizadas
–– Controle de iluminação
–– Gerenciamento de energia
–– Sistemas de bombeamento

IMPRESSÃO
–– Bobinamento e desbobinamento
–– Sincronismo de cores

LAZER
–– Palcos teatrais
–– Mecatrônica animada (museus/
parques temáticos)

LOGÍSTICA
E TRANSPORTE
–– Saneamento em navios de
passageiros
–– Saneamento em vagões
ferroviários
–– Gerenciamento de bomba de
água
–– Gerenciamento de caminhão de
descarte de resíduos
–– Monitoramento de rodovias
–– Ventilação em túneis

MEDICINA
–– Teste de máquinas de respiração
–– Esterilização

MINERAÇÃO
–– Esteiras transportadoras

–– Trituradores
–– Sistemas de filtragem
–– Monitoramento de barragens

ÓLEO E GÁS
–– Sonda de perfuração terrestre
–– Sistemas de cavalo de pau
–– Sistemas de injeção de alta pressão
–– Sistema de bombeamento e
transporte de óleo

PAPEL E CELULOSE
–– Bobinamento e desbobinamento
–– Sistemas de corte e dobra

PLÁSTICO
–– Sistemas de soldagem de
plástico
–– Sistemas de gerenciamento
de energia para máquinas de
moldagem por injeção
–– Sistemas de carga e descarga
de peças
–– Máquinas sopradoras
–– Máquinas de moldagem por
injeção

SERVIÇOS PÚBLICOS
–– Sistemas de tratamento
de esgoto
–– Usinas elevatórias
–– Sistemas de tratamento de água

TÊXTIL
–– Dosadora de pigmentos
–– Máquinas enfestadeiras
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Soluções: Indústria 4.0 - iiot e inteligência artificial

INDÚSTRIA 4.0 - IIOT E
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Instalações da nossa fábrica Nagoya Works, onde a Manufatura Avançada está presente desde o começo dos anos 2000.

O futuro do modo de produção
industrial tem ganhado cada vez mais
espaço no cenário global. Discussões
são formadas a respeito dos mais
variados temas: ferramentas de
tecnologia adequadas para cada
tipo de operação, o novo papel dos
trabalhadores nesse novo cenário,
o potencial de produtividade a ser
alcançado mundialmente para que
companhias possam se manter
competitivas, entre outros.
Diante disso, o conceito de “Indústria
4.0” veio para ficar. A ideia de integrar
dados da operação fabril com sistemas
de TI é retratada como um aspecto
fundamental para a sobrevivência
de companhias, com benefícios
significativos e reais como: redução
de custos, melhoria da produtividade,
ampliação da variedade de produtos
com preços menores e qualidade
superior e redução de perdas e
inatividade.
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A realidade da base industrial no Brasil
mostra que há um longo caminho a
ser trilhado para atingir um nível de
maturidade expressivo. Atualmente,
companhias de diferentes setores
e portes se veem desafiadas pelo
cenário macroeconômico, com altos
níveis de desemprego impactando
diretamente o consumo. É necessário
que lideranças estejam cada vez
mais atentas para perceberem as
oportunidades a serem aproveitadas
e quais são as principais práticas a
serem adotadas.
Já
estão
disponíveis
diversas
tecnologias e soluções que podem
tornar a Indústria 4.0 uma realidade e
a Mitsubishi Electric oferece uma série
de produtos que podem fazer parte
desses projetos, como controladores
com módulo de interface para
sistemas MES, software supervisório,
multimedidores, robôs industriais e
colaborativos e redes industriais.

Além disso, a Mitsubishi Electric é
pioneira em manufatura digital, pois
oferece a solução integrada e-F@
ctory, presente no Japão desde
o começo do século XXI e que
consiste em utilizar as tecnologias de
Automação Industrial e da Tecnologia
da Informação para redução do custo
total de desenvolvimento, produção e
manutenção, auxiliando as atividades
de melhoria contínua através da coleta
e análise de dados do chão de fábrica
em tempo real. (veja mais na página
29).
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Soluções: Gestão de energia / Automação predial

GESTÃO DE ENERGIA
AUTOMAÇÃO PREDIAL
GESTÃO DE ENERGIA
Um dos principais custos para a
indústria é o consumo de energia,
dessa forma, monitorá-lo é um item vital
para competitividade em companhias
de todos os portes. Com o avanço
da Indústria 4.0, o gerenciamento de
energia é uma ferramenta essencial
para tomada de decisão nos projetos
de eficiência energética, resultando
em uma economia assertiva.
Para
acompanhar
a
eficiência
energética,
grande
parte
das
empresas necessitam criar índices
de consumo específico, medindo o
consumo de energia com o volume
de produto produzido. Para ajudar
empresas a atingir esse objetivo, a
Mitsubishi Electric disponibiliza um
portfólio completo para gestão de
energia, como multimedidores de
energia elétrica e gerenciadores de
energia e utilidades.
Com esses produtos, é possível a
criação de diversos KPIs através dos

AUTOMAÇÃO PREDIAL
O BMS (Building Management System)
ou Sistema de Gestão Predial, é uma
ferramenta tecnológica que verifica e
gerencia todo o aparato instalado em
um empreendimento. Nele podem
estar inclusos os sistemas de controle

Gerenciamento de energia para tomada de decisão nos projetos de eficiência energética.

dados obtidos, desde os mais simples
como o rateio de custos entre diversos
setores e a produção, como até
mesmo relatórios para gerenciamento
de manutenção preditiva. Essa
realidade não está limitada a
empresas de maior porte, hoje, temos

casos de pequenas empresas que
também querem entender quanto de
energia estão gastando para produzir
um determinado produto ou oferecer
um serviço e poder alocar os custos
de forma adequada, auxiliando na
tomada de decisões.

de acessos, refrigeração, iluminação,
transporte vertical, detecção e alarme
de incêndio e tudo mais que possa
estar sob um controle informatizado.
Dependendo dos demais sistemas
instalados na edificação, o BMS tem
a possibilidade de funcionar isolado

ou integrado a outros programas,
podendo chegar a um nível amplo
de gerenciamento das mais variadas
operações existentes ou disponíveis
no local, trazendo um elevado grau de
controle de custos e gerenciamento
de atividades de manutenção ao
administrador, o que lhe dará grande
segurança e assertividade nas ações
decorrentes de sua avaliação.
A Mitsubishi Electric oferece uma
ampla linha de produtos para um
gerenciamento efetivo das instalações
prediais, melhoria de eficiência
energética e redução de custos
operacionais.
Nossas
soluções
também são ideais para atendimento
de requisitos para obtenção de
certificação LEED, contribuindo para
uma construção mais sustentável.

10

Ampla linha de produtos para um gerenciamento efetivo das instalações prediais.
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Soluções: Alimentos e bebidas / Farmacêutica

ALIMENTOS E BEBIDAS
FARMACÊUTICA
ALIMENTOS E BEBIDAS
A indústria de manufatura de alimentos
e bebidas cobre a produção e venda
de produtos e inclui um espectro de
atividades como agricultura, matéria
prima,
embalagem,
distribuição,
marketing e varejo. Os desafios do
negócio são a redução do desperdício,
além dos sistemas de rastreamento
e manuseio de matérias-primas e
as diretrizes governamentais de
qualidade que devem ser observadas
e cumpridas à risca.
Trata-se de um setor altamente
competitivo e ágil, que conta
com operações eficientes para
sua rentabilidade e diferenciação
competitiva. Esta indústria está
enfrentando constantemente novos
desafios, como mudança de marcas,
segmentação de mercado, produtos
de nicho, embalagens verdes, entrega
de produtos customizados, entre
outros. Dependendo dos tipos de
produtos fabricados e das regiões
em que são produzidos e vendidos,
cada indústria tem seus próprios

FARMACÊUTICA
Os requisitos do ambiente de produção
nos setores de tecnologia médica
e farmacêutica são muito elevados.
Não menos importante, os rígidos
critérios de limpeza apresentam um
desafio particular. Para sobreviver em

Soluções para automação de linha produtiva de Alimentos e Bebidas.

desafios, que vão desde as condições
econômicas globais, a oferta e
demanda flutuantes, a concorrência
crescente e as estruturas de custos.
A Mitsubishi Electric desenvolveu
um forte entendimento dessas
necessidades, o que nos levou a ser o
fornecedor número um de automação
para empresas de alimentos e

bebidas em toda a Ásia. Oferecemos
uma gama abrangente de produtos e
soluções que podem ser facilmente
aplicados em diferentes aplicações
da indústria de alimentos e bebidas.
Essas soluções ajudarão a tornar
seus produtos mais competitivos e a
mantê-lo sempre um passo à frente.

um mercado altamente competitivo,
as empresas também precisam se
certificar de que aumentam sua
eficácia de produção e minimizam os
custos.
A Indústria 4.0 também se aplica
aos setores de tecnologia médica e

farmacêutica. Graças ao “big data”, a
produção está se tornando cada vez
mais inteligente e a chave do sucesso
está em determinar as informações
corretas a partir da massa de dados
disponíveis, analisando os dados
e extraindo os resultados deles. O
objetivo é otimizar a planta e prepará-la
para o futuro em termos de excelência
operacional.
Diante disso, a Mitsubishi Electric
oferece uma série de soluções para
a indústria farmacêutica, como
robôs, controladores programáveis,
além de uma solução composta por
IHMs e software de auditoria, capaz
de facilitar a coleta de dados com
segurança além de gerenciamento
das operações, o que possibilita
adequação às rígidas regras que
envolvem a norma RDC301/2019 da
ANVISA.

11

Soluções ideais para cumprir rígidas normas regulatórias de produção.
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Soluções: Tratamento de água e esgoto

TRATAMENTO DE ÁGUA
E ESGOTO
A água é um elemento fundamental
da vida. Sem um abastecimento
constante de água limpa para uso e
consumo e um tratamento eficiente
de esgoto, a sociedade se decompõe
rapidamente.
As
soluções
de
automação precisam ser confiáveis e
flexíveis para atender não apenas às
demandas dinâmicas do público, mas
também à necessidade de fornecer
valor aos acionistas. É por isso que
tantas empresas de serviços de
utilidade pública no mundo utilizam
soluções da Mitsubishi Electric.
Há mais de 50 anos, a Mitsubishi
Electric é a principal fornecedora
de tecnologia no segmento de
tratamento de água no Japão. Dentre
nossa longa lista de realizações, estão
instalações de tratamento de água
e esgoto com a maior capacidade
de processamento daquele país.
Atualmente, estamos levando esse
alto nível de qualidade e experiência
em automação para outras partes do
mundo, inclusive para o Brasil, onde

já temos algumas aplicações em
estações de tratamento.
De estações de tratamento de água e
esgoto de médio a grande porte até
sistemas de irrigação, oferecemos
diversos produtos, como inversores
de frequência com função de energy
saving, controladores programáveis
com arquitetura redundante e
sistemas de monitoramento e
controle que podem integrar de modo
transparente sistemas SCADA de
alto desempenho com produtos de
automação confiáveis.
Redes abertas com controladores
de alta confiabilidade e SCADA
continuam sendo diferenciais das
nossas soluções. Esses recursos
característicos
nos
possibilitam
oferecer sistemas integrados e
flexíveis com capacidade de expansão
preparada para o futuro.
Eles permitem que você integre dados
coletados de sistemas de campo e
então simplifique o gerenciamento
e a análise de dados, assim como

o
gerenciamento
de
energia.
Combinando todas essas vantagens,
a Mitsubishi Electric otimiza as
instalações de tratamento de água
não apenas minimizando os custos
iniciais de implantação, como também
contribuindo para uma operação mais
eficiente.
Os sistemas de tratamento de água
com produtos da Mitsubishi Electric,
oferecem benefícios incomparáveis.
Essas vantagens proporcionam aos
nossos clientes, conforto e facilidade
de utilização, ao mesmo tempo que
garantem uma operação tranquila dos
seus negócios.
Com o objetivo de oferecer as
melhores soluções aos clientes, em
parceria com nossos integradores
de sistemas, somos capazes de
realizar um estudo aprofundado para
identificar os produtos mais eficazes
em cada tipo de instalação. Ao todo,
esse processo ocorre em cinco
fases: consultoria, planejamento,
implantação, suporte e pós-projeto.
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Soluções para estações de tratamento de água e esgoto de médio a grande porte.
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Soluções: Automotivo / Logística

AUTOMOTIVA
LOGÍSTICA
AUTOMOTIVA
Em fábricas de veículos que lidam
com um grande número de peças e
uma ampla variedade de processos,
há uma necessidade de resolver
vários problemas, como responder à
produção mista de muitos modelos
de carros diferentes, melhorar
a velocidade e a qualidade da
produção, considerando a segurança
do trabalhador e o envolvimento com
o meio ambiente.
Ciclos de produção reduzidos,
manufatura flexível e integração
de todas as áreas no processo
de manufatura tornam a indústria
automotiva um dos setores industriais
mais complexos e exigentes do mundo.
É também por isso que grande parte

LOGÍSTICA
Nos armazéns de distribuição,
os
equipamentos
fabricados
por diferentes empresas, como
empilhadeiras, transportadores e
sistemas de classificação, devem
operar todos juntos harmonicamente
como um único sistema.
Em um sistema de distribuição
que assume operação contínua,
há necessidade de alta velocidade,
eficiência e menor tempo de
inatividade em cada processo.

Soluções presentes nas principais montadoras do mundo.

das principais montadoras globais
recorrem ao alto nível de experiência

em automação da Mitsubishi Electric.

Com esses desafios, a Mitsubishi
Electric
oferece
controladores
programáveis com alta velocidade
de processamento para sistemas
de classificação, inversores de
frequência para aplicação em esteiras
transportadoras, providos com os
protocolos de comunicação mais
usados no mercado e sistemas
regenerativos para inversores e servo
acionamentos, ideais para redução de
consumo de energia em aplicações
de elevação de carga.

Para os desafios logísticos que
envolvem velocidade e precisão, a
Mitsubishi Electric oferece a linha
de robôs industriais e colaborativos
para aplicações de encaixotamento
e paletização de pequenas cargas,
garantindo fluidez no fluxo de produtos
da linha de produção até o centro de
distribuição.
Também oferecemos soluções de
gerenciamento das instalações, como
medidores e gerenciadores de energia
para o monitoramento de consumo
e sua correta alocação de custos,
geração de gráficos comparativos e
relatórios, oferecendo ferramentas
para redução de custos operacionais.
Conte com nossas soluções para
automatizar seus processos logísticos,
utilizando produtos de alta qualidade
e confiabilidade, sempre com foco em
melhora de eficiência.
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Soluções completas para elevação de cargas e outros equipamentos de logística.
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Soluções: Óleo e gás / Mineração

ÓLEO E GÁS
MINERAÇÃO
ÓLEO E GÁS
A tecnologia para a indústria de
produção e processamento de petróleo
e gás está sempre evoluindo. O mesmo
se aplica aos produtos elétricos e
de automação de alta qualidade da
Mitsubishi Electric.
Nossa tecnologia e soluções de
automação ajudam a enfrentar os
desafios das operações de Upstream,
Midstream a Downstream, como
inversores de frequência com funções
de monitoramento de vida útil de
componentes críticos, coating de
proteção de circuitos eletrônicos, ideais
para sistemas de utilidades em FPSOs
e modelos com refrigeração a água
para aplicações em plataformas.
Para visualização e gerenciamento
de operações, oferecemos a solução
de software SCADA, possibilitando
a
conectividade
com
diversos
dispositivos de campo, ferramentas
de geração de gráficos e acessos
de dados via dispositivos móveis,

MINERAÇÃO
A cadeia da indústria de mineração é
ampla e com necessidades diferentes,
necessitando de automação com
produtos de alta confiabilidade,
disponibilidade, qualidade e custo
total de propriedade (TCO) reduzido.
A Mitsubishi Electric oferece isso

Soluções para enfrentar os desafios complexos enfrentados pela indústria de óleo e gás.

auxiliando a equipe de operações e
manutenção.
A Mitsubishi Electric desenvolveu a
linha de controladores programáveis
altamente flexíveis, MELSEC iQ-R,
compatível com diversas redes de
mercado, configurações redundantes,
CPUs de processo, módulos de

interface MES para escrita direta para
os bancos de dados mais utilizados
no mercado e funções adicionais de
segurança de acesso a programas.
Diante disso, os produtos e as soluções
da Mitsubishi Electric podem ajudar a
otimizar a automação na indústria de
óleo e gás.

através de inversores com módulos
regenerativos, reduzindo o consumo
de energia em aplicação de
elevação e transporte de cargas,
monitoramento de vida útil de
componentes críticos, funções de
energy saving para aplicações de
bombeamento e ventilação e recursos

de monitoramento de torque vs.
frequência, ideais para monitoramento
de saturação de filtros.
Para distribuição de energia, dispomos
de uma ampla linha de contatores
e disjuntores. No monitoramento
e otimização de consumo de
energia que é um custo relevante da
operação, oferecemos medidores de
energia para painel e montagem em
trilho com coleta e gerenciamento
através do EcoWebServer, ideais para
visualização e rateio de consumo de
energia e utilidades.
Nossos controladores programáveis,
altamente
confiáveis
oferecem
flexibilidade de configuração de
entradas e saídas, protocolos de
comunicação, CPUs redundantes, de
segurança e de processo, completa
a gama de soluções necessárias
para atender a demanda para auxiliar
a cadeia produtiva na indústria de
mineração.

Designed by wirestock / Freepik
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Soluções flexíveis e confiáveis para atender as demandas da indústria de mineração.
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Soluções: Fabricante de máquinas

FABRICANTE DE
MÁQUINAS
A manufatura, como todos os campos
da engenharia, está constantemente
sob pressão para fornecer produtos
inovadores, de alta qualidade e
custo competitivo. Geralmente, os
fabricantes de máquinas buscam
fornecedores que ofereçam soluções
de automação que sejam compatíveis
com a ampla variedade de requisitos
do setor e também proporcionem
flexibilidade,
disponibilidade
e
confiabilidade.
Esse é um dos motivos pelos quais,
fabricantes de máquinas de todo
o mundo, utilizam as soluções de
automação da Mitsubishi Electric.
A Mitsubishi Electric está entre os
principais fornecedores de automação
para os fabricantes de máquinas e
integradores de sistemas do mundo,
nossas avançadas e confiáveis
soluções são desenvolvidas para
melhorar o desempenho, reduzir o
custo total de propriedade e aumentar

a competitividade das máquinas e
equipamentos desenvolvidos por
estes profissionais.
Um ótimo exemplo são as máquinas
de embalagem, que estão se tornando
mais inteligentes a cada dia. Diante
disso, disponibilizamos informações
críticas sobre máquinas e produção ao
seu alcance para facilitar a integração
aos sistemas de TI das fábricas.
Manter as máquinas em ótimas
condições de operação é um
benefício de nossos ricos avanços em
aprendizado de máquina, fornecendo
diagnósticos
em
tempo
real,
manutenção preditiva e ajuste contínuo
para compensar a degradação
mecânica e anomalias. A análise
integrada fornece desempenho ideal
e OEE aprimorado, garantindo que
seus clientes operem com eficiência
máxima.
Como um dos principais fornecedores
globais de servo acionamentos e

inversores de frequência, baseados
em
precisão
e
desempenho,
controladores
avançados,
IHMs
e uma linha completa de robôs,
proporcionamos aos fabricantes de
máquinas a capacidade de fornecer
os equipamentos mais avançados
ou linhas completas com uma única
plataforma. Mais importante, nossos
softwares permitem o desenvolvimento
do sistema em menos tempo com
maior confiabilidade e repetibilidade.
Além disso, disponibilizamos suporte e
treinamento de alta qualidade. Nosso
departamento de suporte técnico
oferece resolução de problemas
rápida e precisa, seja através de meios
digitais ou presencialmente no local.
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A Mitsubishi Electric está entre os principais fornecedores de automação para os fabricantes de máquinas do mundo.
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Produtos: Controladores lógico programáveis (CLPs)

CONTROLADORES LÓGICO
PROGRAMÁVEIS (CLPs)

Principais modelos de CLPs da tradicional família MELSEC.

A marca MELSEC (Mitsubishi ELectric
SEquence Control) é muito conhecida
no mercado de automação devido à
sua qualidade e excelente desempenho,
proporcionando uma redução no custo
total de propriedade (TCO). A linha de
produtos MELSEC consiste em vários
produtos de diferentes séries, desde a
consagrada série de CLPs modulares
para aplicações de médio e grande porte,
assim como processos que exigem uma
alta performance, começando pelo
MELSEC-Q até a série MELSEC iQ-R.
A família MELSEC é complementada
por controladores de pequeno a médio
porte, com a série MELSEC iQ-F e
as já conhecidas séries MELSEC-L e
MELSEC-F, geralmente utilizadas para
células de montagem e aplicações stand
alone. Com o passar dos anos, uma
das principais características da família
MELSEC tem sido a comunicação,
desde o nível do sensor até os sistemas
de controle, cobrindo todas as etapas de
fabricação.
Os CLPs da Mitsubishi Electric são fáceis

Modelo

16

Memória
Período de
ciclo/
instrução
lógica
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Fazemos isso como parte do nosso
empenho de fornecer produtos com a
melhor qualidade possível. Um excelente
exemplo da qualidade da Mitsubishi
Electric é o amplo uso dos nossos
componentes na indústria automotiva
mundial, em que a tolerância zero a
falhas no produto está rapidamente se
tornando o padrão.
Os CLPs da linha MELSEC permitem
a comunicação com a rede serial
CC-Link e as redes Ethernet CC-Link IE
Field Basic, CC-Link IE Field, CC-Link
IE Control e a mais recente e disruptiva
CC-Link IE TSN. Também é possível
utilizar cartões de comunicação para
diversas redes industriais como:
ModBus RTU® e TCP, BacNet®,
Profibus DP®, Profinet®, DeviceNet,
Ethernet IP, CAN, entre outras,
demonstrando a flexibilidade para
trabalhar nas mais diversas aplicações
industriais.
Além disso, os drivers de comunicação
desenvolvidos pelos fornecedores de
softwares supervisórios mais populares
de mercado, possibilitam que os usuários
possam controlar plantas inteiras com
a tecnologia Mitsubishi Electric, com o
protocolo OPC UA, por exemplo.

CLP com IHM
incorporada

CLP compacto
MELSEC

ALPHA2

GOC

Série FX3 / iQ-F

Série MELSEC L

Série MELSEC Q

Série MELSEC iQ-R

10–28

16-48

10–512

24–4096

4096

4096

200 blocos de
funções

192kB

2–64k passos

20–260k passos

10–1.000k passos

10-1.200k passos

20µs

0,3µs

0,065–0,55µs
(65–550ns)

0,0095–0,040µs
(9,5–40ns)

0,0095–0,2µs
(9,5–200ns)

0,98–1,96ns

Relé inteligente

E/S

de usar, pois reduzimos muitas ações
complexas para instruções simplificadas,
facilitando significativamente a sua
programação. Além disso, oferecemos
a configuração do sistema da forma
mais flexível possível. Por exemplo,
nossas ferramentas de programação do
software GX Works 3, parte do pacote
de ferramentas iQ Works2, permitem
que os usuários criem programas de
CLP, verifiquem o diagnóstico da CPU
e da rede e configurem novos módulos
rapidamente.
Adicionalmente, aqueles que desejarem
usar métodos de programação mais
estruturados têm à sua disposição
uma ampla variedade de linguagens
compatíveis com os padrões da
IEC61131-3. Todos os pacotes de
software são projetados para reduzir o
tempo de programação por meio do uso
de funcionalidades e layouts intuitivos
que guiam o desenvolvimento de modo
a permitir uma eficiente criação de
códigos.
Nossos CLPs são projetados e
fabricados de acordo com os mais
altos padrões internacionais, obtendo
nesse processo muitas homologações
para uso marítimo e especializado.

CLP modular MELSEC
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Produtos: Controladores lógico programáveis (CLPs)

As soluções de controle e CLP da
Mitsubishi Electric são divididas em
quatro categorias.

RELÉ INTELIGENTE
Esses produtos da Mitsubishi Electric
chamados de ALPHA são pequenas
unidades compactas com entrada/
saída (E/S), CPU, memória, fonte de
alimentação e display integrados na
mesma unidade. Essas unidades são
programadas com uma ferramenta de
programação intuitiva do tipo de bloco
de funções (AL-PCS/WIN).
Diferentes séries de CLPs da família MELSEC.

CLPS COMPACTOS
Os CLPs compactos são amplamente
utilizados em aplicações que variam
de controle de máquina a sistemas
em rede. A famosa linha de CLPs FX3
e iQ-F da Mitsubishi Electric está entre
os CLPs compactos mais populares do
mercado, conforme demonstrado pelas
vendas de milhões de controladores
no mundo todo. Os CLPs compactos
contêm E/S, CPU, memória e fonte de
alimentação na mesma unidade.
Além disso, suas capacidades podem

ser expandidas selecionando diferentes
opções, como E/S digitais, analógicas,
controle de temperatura e comunicação
serial e Ethernet em diversos protocolos.
Uma das expansões mais populares
é a conexão de servo acionamentos
através da rede SSCNET III/H, ideais
para aplicações em máquinas para
indústria de alimentos e bebidas e
aplicações na fabricação de autopeças.

A versatilidade, velocidade, eficiência e
funcionamento desses CLPs avançados
são impressionantes, com tempos de
operação medidos em nanossegundos.
Eles são compostos com uma fonte
de alimentação separada, CPU, E/S,
placas de comunicação e opcionais
com funções dedicadas instalados em
um backplane.
A expansão da configuração pode
ser realizada através da adição de
backplanes remotos. A arquitetura
modular facilita a configuração desses
controladores para qualquer tarefa.
A plataforma iQ pode ser conectada
a outros dispositivos através da porta
Ethernet ou a sistemas corporativos
através do módulo de interface MES ou
módulo OPC UA.
O MELSEC iQ-R da Mitsubishi Electric
demonstra um dos maiores benefícios
de uma plataforma de automação. Ele
permite integrar CPUs de CLP, CPU de
motion, controladores de robô e CPUs
de processo em um único sistema.

CLP COM IHM
INCORPORADA

PLATAFORMA IQ
A Plataforma iQ da Mitsubishi Electric
é a primeira plataforma de automação
do mundo que combina todos os
principais tipos de automação em
um único controlador. Não é mais
necessário investir valiosos recursos de
engenharia tentando integrar diferentes
sistemas de vários fornecedores.
Com a plataforma iQ, a Mitsubishi
Electric cuida da integração do chão
de fábrica ao Sistema TI. Fornecemos
uma ampla variedade de tipos de
CPUs que operam sem problemas no
mesmo backplane. Agora, sua equipe
de engenharia pode se concentrar
desde o início nas demandas da
própria aplicação.

SOFTWARE IQ WORKS
A
ferramenta
de
programação
iQ Works2 é um ambiente de
desenvolvimento unificado que abrange
todos os aspectos do desenvolvimento
e manutenção e pode ser totalmente
controlado a partir de um único ponto
central.

CLPS MODULARES
Controladores modulares, como os
das séries MELSEC iQ-R, Q e L da
Mitsubishi Electric, são sistemas de
CLP de alto desempenho com ampla
funcionalidade.

A linha GOC (Graphic Operation
Controller), possui interface gráfica,
teclado lateral com botões luminosos
customizáveis, expansões digitais,
analógicas e módulos de comunicação.
Aliado ao software gratuito em
Codesys®, torna este equipamento
ideal para automações simples e de
pequena escala.

Leia o QR Code com seu
celular para saber mais
sobre os nossos CLPs.
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CLP Série iQ-R.
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Produtos: Interfaces homem-máquina (IHMs)

INTERFACES HOMEMMÁQUINA (IHMs)

Tradicional família de IHMs (interface homem-máquina) GOT2000.

O conceito de visualização da
Mitsubishi Electric agrega uma ampla
gama de interfaces homem-máquina e
soluções de software que lhe permitem
ver o que está realmente acontecendo
no processo de produção.

Essa combinação de tecnologias de
visualização de um único fornecedor
permite que os usuários escolham a
solução que melhor atenda às suas
necessidades.
A família GOT2000 de IHMs (interfaces
homem-máquina)
incorporam
a
tecnologia mais recente de displays.
Isso fornece aos usuários uma
exibição de alta qualidade das
informações com a flexibilidade da
entrada de dados em tela sensível ao
toque.

As unidades GOT são projetadas
para integração transparente com a
tecnologia de automação da Mitsubishi
Electric. Isso torna o desenvolvimento
de projetos mais fácil e rápido,
proporcionando
também
melhor
desempenho do sistema e acesso
integrado às funções avançadas
das soluções de automação na linha
de inversores de frequência, servo
acionamentos, CLPs e robótica.

Família de IHMs GOT2000 e GOT Simple
Série

GT27

GT25

GT21

GS (GOT Simple)

15", 12.1", 10.4", 8.4", 5.7"

12.1”, 10.4”, 10.1” wide,
8.4”, 7” wide, 6,5” 5.7”

7" wide, 5.7", 4.5",
4.3" wide, 3.8"

10", 7"

XGA, SVGA, VGA

XGA, SVGA, VGA

800x480, 480x272, 384x128,
320x240, 320x128

800x480

IP67

IP67

IP67

IP65

65.536

65.536

65536, Monocromático,
5 cores backlight

65.536

Conexões

Ethernet, CC Link IE TSN,
CC-Link IE Control, CC-Link
IE Field, CC-Link, RS-232,
RS-422/485, QBUS, ABUS e
MELSECNET/H

Ethernet, CC Link IE TSN, CCLink IE Control, CC-Link IE Field,
CC-Link, RS-232, RS-422/485,
QBUS, ABUS e MELSECNET/H

Ethernet,RS-232, RS-422/485

Ethernet,RS-232, RS-422

Garantia

3 anos

3 anos

3 anos

1 ano

Tamanhos de Tela
Resolução
Grau de proteção
Cores
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Produtos: Interfaces homem-máquina (IHMs)

EXPERIÊNCIA INTUITIVA

FACILIDADE DE USO

Operações por gesto, da mesma forma
que no smartphone, tablet e dispositivos
móveis em geral. Aumente o zoom e role
a tela para mostrar e operar facilmente
interruptores pequenos e difíceis de
alcançar ou realçar gráficos.

É fácil programar e usar as IHMs da
Mitsubishi Electric. Todos os pacotes
são fornecidos com bibliotecas
gráficas predefinidas para ajudar os
usuários a desenvolver aplicações
rapidamente. As aplicações ainda
contam com recursos como o
uso de arquivos pdf, vídeo, áudio,
gerenciamento de receitas e controle
de acesso.

PROCESSAMENTO E
MEMÓRIA
Opere as telas facilmente, mesmo
durante processamentos de alta
carga, como registro, script, alarme ou
transferência de dados do dispositivo.
Crie telas sem se preocupar com a
capacidade de dados. A tecnologia das
IHMs da série GOT2000 permite até
128MB de espaço real sem cartão SD,
porém, é possível utilizar cartões para
expandir a capacidade de memória até
32GB.

COMPATIBILIDADE
As IHMs GOT2000 e GOT Simple
possuem drivers de comunicação com
os mais diversos fabricantes de CLPs
de mercado, oferecendo assim uma
opção competitiva e com alta qualidade
observada nas mais diversas indústrias,
aplicações e protocolos.

HARDWARE FLEXÍVEL
É possível expandir canais de
comunicação, entrada e saídas de
vídeo da IHM, possibilitando assim uma
maior versatilidade nas aplicações.

PROTEÇÃO CONTRA ÁGUA
As IHMs da Mitsubishi Electric
fornecem
uma
ampla
gama
de soluções compatíveis com
praticamente todas as necessidades
de aplicação. Todas as unidades
possuem uma classificação de
proteção IP65 ou IP67, podendo, por
exemplo, ser lavadas com segurança.
Isso costuma ser necessário na
indústria alimentícia, em que é preciso
manter constantemente altos níveis de
higiene.
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COMUNICAÇÃO
A comunicação é uma parte importante
da automação. As IHMs da Mitsubishi
Electric podem ser conectadas a
redes, baseadas em Ethernet, como
a CC Link IE, ModBus/TCP e muitas
outras, ou seriais como a ModBus/
RTU em canais RS-232 ou RS422/485, até mesmo a mais recente
e inovadora rede CC Link IE TSN.
Com acesso a centenas de drivers,
as soluções de IHM e SCADA da
Mitsubishi Electric também podem ser
usadas com produtos de automação
de outros fabricantes, conectando
seus dados para o sistema de ERP
corporativo através de módulos MES
Interface.
Além disso, as séries GT25 e GT27,
contam com o recurso de acesso
remoto via PC, tablet ou smartphone.
para acompanhamento da aplicação.

ACESSO REMOTO
Com a necessidade de ter as
informações de produção em qualquer
lugar e em tempo real, a Mitsubishi
Electric desenvolveu a solução GOT
Mobile para as famílias GT25 e GT27.
Com ele, é possível acessar os dados

com segurança, através de um PC,
tablet, smartphone ou SmartTV.
As telas são feitas de acordo com
cada tipo de dispositivo, otimizando
sua interface gráfica, auxiliando a
tomada rápida de decisões para que a
produção trabalhe de forma eficiente.
Além desta solução, temos também
a licença para espelhar a tela da IHM
em um computador através de VNC
(Virtual Network Computing).

MELSOFT
O pacote de software de automação
MELSOFT oferece aos usuários uma
ampla gama de soluções, incluindo
componentes de software para
programação de CLP e IHM, como
servidores OPC, para integração direta
na solução do usuário.

REQUISITOS RDC301 /
CFR 21 PART 11
A função de autenticação do operador
permite o gerenciamento de usuários
que podem fazer login no terminal.
Telas de amostra estão disponíveis
para ajudar a configurar a aplicação
e o sistema. As IHMs atendem
os requisitos da RDC 301 (antiga
RDC17) da ANVISA e CFR 21 Part
11 da FDA, muito comuns nas linhas
de produções Farmacêuticas e de
Alimentos e Bebidas.

Leia o QR Code com seu
celular para saber mais
sobre as nossas IHMs.
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INVERSORES DE
FREQUÊNCIA

Família de inversores de frequência FREQROL.

ALTOS PADRÕES DE
QUALIDADE
As certificações atuais incluem CE
da Europa, UL e cUL dos EUA,
GOST/EAC da Rússia, bem como
aprovações de uso marítimo de outros
países. Essas certificações auxiliam os
fabricantes de máquinas que vendem
seus sistemas com inversores
integrados para soluções instaladas
em outros países.
Os inversores da Mitsubishi Electric
são sinônimo de confiabilidade e
desempenho. Prova disso, são duas
pesquisas consecutivas de satisfação
de cliente da IMS (ims-research.com),
que atribuíram aos nossos inversores
índices máximos de confiabilidade e
tecnologia.

Desde a década de 80, a linha de
inversores de frequência FREQROL
é utilizada onde é necessário um
equipamento de alta confiabilidade,
funcionalidade e flexibilidade.
A linha FREQROL possui recursos
pensados
para
melhorar
a
produtividade, segurança e redução
de consumo de energia, seu principal
conceito é facilitar o trabalho do
usuário, mantendo os parâmetros
principais em comum entre as famílias
atuais e as gerações anteriores.

As linhas de inversores de frequência
FR-D700, FR-E800, FR-F800 e
FR-A800 são equipadas com o
recurso de segurança (Safety) de
duplo canal STO (Safe Torque Off)
em todas as versões. Isso permite
a operação mais econômica de
diversos inversores em conjunto com
um simples relé de segurança.

REDUÇÃO DE CUSTOS E
MAIS SEGURANÇA
Um motor industrial utilizado em uma
aplicação típica como ventilador, bomba
ou compressor pode custar algumas
centenas de Reais. No entanto, esse
mesmo motor irá consumir centenas
de milhares de Reais com eletricidade
durante toda a sua vida útil. A utilização

Linha de inversores
Série

FR-E800

FR-F800

FR-A800

FR-XC

D720

D740

E820

E840

F820

F840

A820

A840

A842

FR-CC2

A870

FR-XC

Tensão
de
entrada

200–
240VCA
monofásica
/trifásica

380–
480VCA
trifásica

200–
240VCA
monofásica
/trifásica

380–
480VCA
trifásica

200240VCA
Trifásica

380–
500VCA
trifásica

170–
264VCA
trifásica

380500VCA
trifásica

430780VCC

380500VCA
trifásica

600690VCA
trifásica

200240VCA
380500VCA
trifásica

0,1-15

0,4-15

0,1-22

0,4-22

0,75-110

0,75-560

0,75-90

0,75-315

355-1350

355-1350

37-500

7,5 - 280

200%/60s e
250%/3s

200%/60s e
250%/3s

200%/60s e
250%/3s

200%/60s e
250%/3s

110%/60s e
150%/60s

150%/60s

IP00 /
IP20

IP00

IP00 /
IP20 /
IP55

IP00

IP20

IP00

Saída
[kW]
Sobrecarga
20

FR-D700

Modelo

Classificação
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150%/60s e 200%/0,5s

150%/60s e 200%/0,5s

IP20

IP20

120%/60s e 150%/3s

IP20–00

IP00 /
IP20 /
IP55
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do inversor de frequência irá reduzir
significativamente esse custo.
Todos
os
nossos
inversores
possuem recursos de eficiência
energética, permitindo reduções de
custo ainda maiores em aplicações
de compressores, ventiladores e
bombeamento.
Outro recurso padrão da linha é a
entrada de segurança, que permite a
conexão de um botão de emergência,
aumentando a segurança e reduzindo o
custo total de instalação.

REGENERAÇÃO DE
ENERGIA
A demanda crescente por energia
gera a necessidade de se ter mais
soluções eficientes no acionamento de
motores. A Mitsubishi Electric possui
uma solução de controle regenerativa
onde é possível recuperar a energia
devolvida pelos motores com correção
de distorção harmônica naturalmente
gerada pelos inversores de frequência.
Os inversores de frequência são
um bom exemplo de tecnologia de
automação amplamente aceita e
utilizada. Eles proporcionam aos seus
usuários um melhor controle sobre
a velocidade e o torque de motores
elétricos. Cada vez mais, os inversores
também são vistos como uma maneira
simples, mas importante, de reduzir
os custos com energia. Atualmente,
existem milhões de inversores de
frequência da Mitsubishi Electric em
operação ao redor do mundo em uma
ampla gama de aplicações.

FR-E800
A linha FR-E800 traz o menor inversor
do mundo, com alta funcionalidade,
construída sobre a comprovada
tecnologia de controle de velocidade
variável da Mitsubishi Electric ao longo
de anos de operação confiável em
várias aplicações de torque constante
e variável.
Projetado para economizar energia e
minimizar custos, o FR-E800 reúne
avanços em qualidade, desempenho
e recursos de manutenção preditiva
em um inversor multiuso agregando
recursos como a Inteligência Artificial
(IA).

FR-F800
Muitos inversores de frequência
economizam energia, mas o FRF800 economiza mais. Sua inovadora
tecnologia Energy Saving garante o
ajuste ideal para o conjunto motor e
carga, garantindo o menor consumo
possível para a aplicação. Os
inversores FR-F800 são adequados
para aplicações de bombeamento,
ventilação, HVAC e movimentação de
fluídos.

SOLUÇÕES
INTELIGENTES
A Mitsubishi Electric oferece quatro
tipos de inversor: Simples, Compacto,
Flexível e Avançado. Cada tipo foi
otimizado para oferecer o máximo de
controle e desempenho.
Além disso, dependendo do tipo
selecionado, os inversores da
Mitsubishi Electric podem oferecer
suporte às seguintes redes: RS485,
Modbus RTU e TCP/IP, Profibus DP,
Profinet, CC-Link, CC-Link IE Field,
CC-Link IE TSN, Ethernet, Ethernet IP
e EtherCAT.
Essa flexibilidade com redes de
comunicação torna simples a tarefa
de integrar os inversores de frequência
com grandes sistemas de automação.
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FR-A800
Os inversores de frequência da
série FR-A800 fornecem potência
e desempenho de alto nível. A
tecnologia de controle vetorial

sensorless garante torque máximo
e operação suave e perfeita. Para
maior flexibilidade, esses inversores
possuem quatro faixas de sobrecarga,
opções de desligamento controlado e
funções de CLP integradas. Com seu
desempenho dinâmico, os inversores
FR-A800 são ideais para gruas e
equipamentos de elevação, sistemas
de armazenamento em prateleiras
altas, extrusoras, centrífugas, sistemas
de desbobinamento e aplicações
de posicionamento para motores de
indução e síncronos.

FR-D700
A série de entrada da Mitsubishi
Electric
combina
dimensões
compactas com duas entradas STO
(Safety) para proporcionar a parada
de emergência com segurança. O
controle vetorial garante que esse
inversor de frequência sempre forneça
alto torque, mesmo em velocidades
baixas. O módulo de frenagem já está
incorporado permitindo a conexão do
resistor apropriado para um melhor
desempenho em aplicações com
baixo tempo de desaceleração. A
linha FR-D700 é a opção ideal para
o acionamento de ventiladores,
compressores, bombas e esteiras
transportadoras.

FR-XC - MÓDULO
REGENERATIVO
Os conversores regenerativos da
série FR-XC tem a capacidade de
recuperar a energia gerada pelos
motores elétricos em diversos tipos de
aplicação, além de corrigir a distorção
harmônica com o grande diferencial de
não necessitar ter a mesma potência
nominal do inversor de frequência,
proporcionando redução do custo
de instalação. Com três modos de
operação disponíveis, as aplicações
de motores com baixo tempo de
desaceleração, elevação de carga,
alta inércia e eficiência energética
podem ser atendidas perfeitamente.

Leia o QR Code com
seu celular para saber
mais sobre os nossos
inversores de frequência.
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SERVO
ACIONAMENTOS
óptica que fornece imunidade total
contra ruído.

QUALIDADE

Linha de servo acionamento e motion controllers.

À medida que as demandas de
fabricação aumentam, cresce a
necessidade de produzir quantidades
maiores de produtos acabados com
menos perdas. Para isso, todas as
áreas de automação estão evoluindo
para atender a essas novas demandas.
Uma área que está passando por
rápido crescimento é o controle de
movimento e servo acionamentos. O
desenvolvimento de servo motores
de alto desempenho combinados a
um controle de movimento intuitivo
está substituindo as soluções de
movimentação tradicionais, como por
exemplo, os sistemas pneumáticos.

VELOCIDADE E
DESEMPENHO

22

Os servo motores permitem que os
usuários criem soluções de automação
mais rápidas, precisas e compactas.
Modelos rotativos da série MR-JE
possuem um encoder com resolução
de 131.072 pulsos por rotação,
enquanto a série MR-J4 possui um
encoder com resolução de 4.194.304
pulsos por rotação. Isso permite maior
velocidade e precisão da máquina.
Há também a linha de servo motores
lineares, que oferecem aos usuários
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uma alternativa flexível e de alto
desempenho comparado aos sistemas
de movimentação linear convencionais.
Os motores de acionamento direto
(DDM) se encaixam perfeitamente
em aplicações que exigem baixa
velocidade e alto torque. Eles permitem
o controle direto da carga sem o uso
de componentes de transmissão
mecânica (engrenagens, correias,
correntes, etc).

CONECTIVIDADE
As soluções de servo e motion da
Mitsubishi Electric oferecem fácil
construção e configuração de sistemas
com base nos conceitos “plug & play”.
A disponibilidade de cabos préfabricados de diferentes comprimentos
permite que a conexão de um servo
motor a um amplificador ou qualquer
outra combinação seja feita de forma
rápida e sem erros.
As aplicações de controle de
movimento e servo acionamentos de
alta velocidade exigem redes especiais
de alta performance. A Servo System
Controller Network (SSCNETIII/H)
conecta de forma sincronizada até 192
eixos por meio de uma construção
simples com cabos de fibra óptica.
Os produtos das séries MR-JE-B e
MR-J4-B usam a rede SSCNETIII/H,
uma versão da rede baseada em fibra

O servo acionamento da Mitsubishi foi
criado tendo em mente as necessidades
humanas. Ele atende aos padrões de
segurança internacionais e é simples
de utilizar, garantindo configuração de
excelência e de fácil operação.
Todos os servo amplificadores da série
MR-J4 possuem a entrada de STO
(Safe Torque Off) que permite que a
potência fornecida ao servo motor
seja interrompida sem a necessidade
de desligar o controle, resultando em
um tempo de reinicialização menor,
descartando a necessidade de
referenciamento. Para outras funções
de segurança definidas pela IEC/EN
61800-5-2, como SS2 (Safe Stop 2) e
SBC (Safe Brake Control), um cartão
de expansão de segurança juntamente
a um servo motor com função de
segurança deverão ser utilizados nos
modelos MR-J4-_RJ.
Já na série MR-JE somente os
servoamplificadores da linha BF
contém a entrada de STO e permitem
através de cartão de expansão utilizar
a função SS1 (Safe Stop 1) oferecendo
uma alternativa segura para sistemas
de baixo custo.

DESEMPENHO
Com uma resposta de frequência de
velocidade de até 2,5kHz, os sistemas
servo da Mitsubishi Electric oferecem
desempenho acima da média de
mercado.
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AMPLIFICADORES
AVANÇADOS

AJUSTE COM
UM TOQUE

A Mitsubishi Electric oferece uma
ampla gama de amplificadores da
série MR-J4, com potência variando
de 100W a 37kW para operação
em 200V e de 600W a 220kW
para sistemas de 400V. Com essa
variedade de tipos e séries, os
usuários certamente encontrarão a
solução de que precisam.
Já a série MR-JE, oferece a melhor
tecnologia para sistemas de pequeno
porte com potências entre 100W e 3kW
e acionamento via pulso/direção, além
de funções de tabela de posicionamento
e comunicação Modbus RTU, Modbus
TCP, CC Link IE Field Basic ou via rede
SSCNET III/H.

SUPRESSÃO
DE VIBRAÇÃO

O
desempenho
da
máquina
geralmente é limitado por restrições
mecânicas. A supressão de vibração
integrada aos amplificadores da
Mitsubishi Electric supera algumas
dessas limitações por meio de um
controle preciso, reduzindo o efeito
das micro vibrações, ajudando os
usuários a obter um desempenho
mais confiável da máquina. Essa
função, suprime não apenas as
vibrações residuais na máquina, mas
também na extremidade de um braço.

CatGeral_2021_reprint.indd 23

A função de ajuste com um toque
minimiza os ajustes demorados
do sistema entre a máquina e os
componentes eletrônicos por meio do
toque de um botão. Os parâmetros
de controle são otimizados e as
frequências de ressonância da
máquina e dos elementos mecânicos
são detectadas e filtradas. Não é
necessário ajuste individual para
aplicações específicas. O resultado é
um processo de posicionamento livre
de vibrações, extremamente preciso e
de alta velocidade – somente com um
clique.

MOTION CONTROLLERS
A Mitsubishi Electric oferece uma
gama abrangente de soluções para
tarefas de posicionamento e controle
de movimentação de alta precisão. Os
módulos de Simple Motion permitem
um controle de movimento avançado
para até 32 eixos, com funções
de posicionamento, sincronismo,

interpolação linear e circular, came
eletrônico, eixo virtual, entre outras,
de maneira simples e fácil.
Os Motion Controllers permitem que
você obtenha o mais alto desempenho
em um sistema de até 192 eixos,
com toda facilidade, flexibilidade
de programação, precisão e alta
velocidade de processamento, além
de contar com uma CPU dedicada
para controle de movimento.

FUNÇÕES AVANÇADAS
O servo acionamento da Mitsubishi
Electric traz incorporado ao seu sistema
uma grande variedade de funções
especiais avançadas, tais como
osciloscópio digital, registro de variáveis
e análise do conjunto mecânico.
Utilizando essas funções é possível
analisar e diagnosticar problemas
mecânicos e elétricos antes que causem
uma parada de máquina por alarme.
Um bom exemplo é a função de análise
de conjunto mecânico que detecta
mudanças/desgaste nos componentes
do acionamento mecânico (fuso de
esferas, guia, rolamento, correia, etc.)
através da análise do atrito das partes
movimentadas, momento de inércia
da carga, torque desbalanceado e
alterações no componente de vibração,
apoiando a manutenção preventiva
dos componentes da transmissão
mecânica.

SOFTWARE MOTORIZER
Um dos maiores desafios para
utilização de servo acionamentos é o
seu dimensionamento baseado em
cada aplicação.
O software gratuito Motorizer permite
inserir as especificações mecânicas da
máquina, características da carga, perfil
de movimente e assim
auxiliar a selecionar o
modelo do servo motor
e o servo amplificador.

Leia o QR Code com
seu celular para saber
mais sobre os nossos
servo acionamentos.
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DISPOSITIVOS DE
BAIXA TENSÃO
por exemplo, os contatores suportam
queda de tensão de até 35%,
assegurando ainda uma operação
confiável. Toda linha de contatores
possui contatos espelhados, para
aplicações de segurança e podem
atingir até categoria 4.
Nossa linha de Disjuntor-Motor MMP
para proteção de sobrecarga térmica
e curto-circuito, possui modelos com
corrente nominal até 32A, e 100kA
de corrente de curto-circuito. Largura
padrão de 45mm e diversos acessórios
para todos os tipos de aplicações.

Produtos de baixa tensão para distribuição de energia.

A Mitsubishi Electric oferece uma
solução completa para distribuição
de energia e partida de motores.
Nosso portfólio contém proteção com
disjuntores e relés de sobrecarga, e
acionamento com contatores, além
de uma completa linha de acessórios.

DISJUNTORES DE CAIXA
ABERTA (ACB)
Os disjuntores de caixa aberta são
os principais disjuntores em painéis
de distribuição, estão disponíveis
modelos até 6.300A, e com corrente
de curto até 100kA. Estão disponíveis
para instalação fixa ou extraível,
com relés de disparo específicos
para cada aplicação. Essa linha é
modular com diversos acessórios,
além de dispositivos de comunicação
em Modbus, Profibus e CC-Link
para integração ao seu sistema de
automação.

DISJUNTORES DE CAIXA
MOLDADA (MCCB)
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Os disjuntores de caixa moldada da
Mitsubishi Electric fornecem proteção
na sua instalação elétrica com corrente
entre 3 a 1.600A. Estão disponíveis
com relés termomagnéticos ou
eletrônicos, em modelos fixos ou
ajustáveis. Além dos modelos básicos,
também temos disjuntores de caixa
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moldada com fuga terra incorporada,
que possuem a mesma dimensão de
um disjuntor caixa moldada comum.
Esses disjuntores possuem opcionais
com medição e display para facilitar
a identificação de falhas e conectar
seus dispositivos a um sistema
supervisório.

MINI DISJUNTORES
(MCB)
Os mini disjuntores são dispositivos
de proteção para instalações e
equipamentos. Estão disponíveis
com corrente nominal até 63A, e
corrente de curto de 10kA. Produtos
para instalação em trilho DIN, nas
execuções monopolar, bipolar e
tripolar com curvas de disparo tipo C.

CONTATORES, RELÉS
DE SOBRECARGA E
DISJUNTORES-MOTOR
Oferecemos soluções confiáveis para
comando em geral e aplicações com
motores compostas por contatores,
relés de sobrecarga térmico e
disjuntor-motor. A linha MS-T atende
aplicações até 100A, já a linha MS-N
de 125 a 800A. Esses produtos
possuem dimensões reduzidas, até
25% menores que unidades similares
do mercado. Além disso, a linha MS-T
apresenta desempenho aprimorado,

Painel de distribuição e automação com
as soluções Mitsubishi Electric.

SOFTWARE MELSELECT
O software gratuito
MELSELECT, possibilita
calcular correntes de
curto-circuito,
queda
de tensão e seção
do condutor, além
do dimensionamento
de componentes de proteção e
acionamento
como
disjuntores,
inversores, etc. Além disso, a ferramenta
fornece relatórios completos que podem
ser exportados em Word, contendo
todos os componentes especificados
e valores calculados, além dos ajustes
dos disjuntores conforme a curva de
proteção. Tudo isso de forma fácil e
rápida, facilitando o compartilhamento
do conteúdo para um cliente final de
forma profissional e personalizada.
Leia o QR Code com
seu celular para saber
mais sobre os nossos
dispositivos de
baixa tensão.
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GERENCIAMENTO
DE ENERGIA
tendências e análise em tempo real
do consumo, tudo de forma simples
e intuitiva, facilitando o entendimento
e colaborando na tomada de decisão
para a melhoria contínua.

ECO MONITOR PLUS

Gerenciador e medidores de energia elétrica e utilidades.

A
experiência
acumulada
da
Mitsubishi Electric em atividades
de eficiência energética, permitiu
o desenvolvimento de soluções
completas nesta área.
Além de medidores de energia
elétrica, nossa solução de coleta
de dados oferece ao usuário as
informações
necessárias
para
atividades de eficiência do uso de
energia, possibilitando a otimização
do processo produtivo, melhorando a
competitividade da unidade fabril.

MONITORAR PARA
GERENCIAR
O ponto inicial para atividades de
eficiência energética é a coleta de
dados.
A Mitsubishi Electric oferece medidores
para montagem em painel e modelos
para trilho DIN. Um diferencial é a
coleta de sinais de sensores digitais
ou analógicos, permitindo a coleta de
dados como consumo de utilidades,
por exemplo: água, gás, vapor, entre
outras.
Informações que eram difíceis de
serem obtidas, agora podem ser
visualizadas através de gráficos
gerados pelo EcoWebServer, onde
o usuário vê de forma transparente
o consumo por departamento,
aplicações e suas correlações, dando
suporte a atividades de melhoria
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contínua nas atividades de eficiência
energética.

MULTIMEDIDOR ME96
Além de alta precisão e qualidade, o
Multimedidor de Energia ME96 Versão
B possui 4 linhas de informações para
fácil leitura das variáveis, memória
interna, detecção de instalação
incorreta, entre diversas outras
funções. O ME96 também registra
valores máximos e mínimos, possui
contadores de energia, comunicação
Modbus integrada e possibilidade de
expansão de funções com módulos
opcionais, como por exemplo, memória
de massa com cartão SD, protocolo
MODBUS TCP (Ethernet), I/Os digitais
e analógicas, entre outros.

ECOWEBSERVER III
É uma plataforma industrial para coleta
de dados de medição de energia, bem
como dados de produção, através
de rede MODBUS e CC-Link, capaz
de auxiliar os gestores das plantas a
identificarem gastos desnecessários
e aprimorarem a eficiência energética.
Por meio da rede industrial, o
EcoWebServer III consegue coletar
dados e disponibilizar para todos
os colaboradores pela internet ou
intranet. Ele conta com um servidor
web integrado que permite a exibição
de gráficos históricos de energia,

O multimedidor de energia para fundo
de painel EcoMonitorPlus pode ser
utilizado com módulos de expansão
e função, chegando ao máximo de
7 medições elétricas trifásicas, ou 14
monofásicas. Além de medir todas
variáveis básicas, como tensão,
corrente,
potências,
frequência,
energia (consumo), ele também possui
comunicação MODBUS RTU.
Os módulos de expansão possibilitam
a utilização de outros protocolos
de comunicação, entradas e saídas
digitas/analógicas.
Há também um modelo para memória
de massa que registra histórico das
variáveis com um cartão SD.

ECO MONITOR LIGHT
O
multimedidor
de
energia
EcoMonitorLight
possui
design
compacto para ser instalado em
máquinas e equipamentos através de
comunicação MODBUS RTU e pode
utilizar módulos de expansão para
outros protocolos de comunicação
ou funções específicas. Além disso,
ele possui alta precisão na medição
das variáveis elétricas, como tensão,
corrente, frequente, potência, energia
(consumo), entre outras.
Esse equipamento compacto é uma
solução prática para fabricantes de
máquinas deixarem seus equipamentos
prontos para Indústria 4.0, fornecendo
uma porta de comunicação de fábrica
com informações e dados para ser
conectada ao sistema do cliente.
Leia o QR Code
com seu celular para
saber mais sobre as
nossas soluções para
gerenciamento de
energia.
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Produtos: Robôs industriais

ROBÔS
INDUSTRIAIS

Robôs industriais MELFA em ação na nossa fábrica Nagoya Works.

A Mitsubishi Electric desenvolve e
comercializa robôs industriais desde
a década de 1980 e sua experiência
e tecnologia acumuladas nas mais
variadas
aplicações
e
setores
industriais se reflete em produtos
altamente confiáveis, precisos e fáceis
de utilizar.
Atualmente, os robôs industriais já
são amplamente aceitos como uma
solução econômica para aplicações
de manipulação e posicionamento de
alta velocidade e alta precisão, bem
como para algumas tarefas básicas
de montagem.

ROBÔS DE BRAÇO
ARTICULADO

26

A gama de robôs de braço articulado
de seis eixos da série RV começa com
uma classe compacta e eficiente para
carga de trabalho de 2kg e vão até
cargas de trabalho de 70kg. Esses
robôs também estão disponíveis em
versão com braço longo.
A variedade de modelos disponíveis,
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permite que sejam aplicados em áreas
com óleo em suspensão, salas limpas
ou salas de ambientes estéreis.

linhas de conexão de sinal internas. Já
os robôs SCARA são adequados para
aplicações de alta velocidade.

ROBÔS SCARA

ROBÔ COLABORATIVO

Os robôs do tipo SCARA da
Mitsubishi Electric se destacam pela
alta velocidade e precisão.
Com carga de trabalho de 1kg a
20kg, são ideais para aplicação de
manipulação de pequenos objetos
em esteiras ou aplicação de graxa ou
adesivos na indústria de autopeças,
entre outras.
Sua variedade de modelos também
permite trabalhar em salas limpas
ou em ambientes agressivos com
presença de névoa ou de óleo.
Os robôs de braço articulado
possuem mangueiras pneumáticas e

O robô colaborativo da Mitsubishi
Electric - MELFA ASSISTA, pode
compartilhar um espaço de trabalho
com humanos. de forma simples, fácil
e flexível.
Ele possui fácil operação com os
botões no próprio braço, apto para
carga de trabalho de 5kg, além de
simples conectividade com uma
ampla variedade de componentes.

Linhas de Robôs
Linha

RH

RV

ASSISTA

Tipo

SCARA

Braço articulado

Colaborativo

1–20

2–70

5

350–1.000

504–2.050

910

Carga de trabalho [kg]
Alcance [mm]

09/12/2021 13:34:57

Produtos: Robô industrial

SIMULAÇÃO EM
AMBIENTE VIRTUAL
Com o software RT ToolBox, todos
os modelos de robô podem ser
programados com rapidez e facilidade.
Dados de CAD 3D importados,
variáveis de programa e simulações
de robô podem ser exibidos facilmente
na superfície gráfica.
Este software de última geração
permite ainda que um aplicativo de
robô seja programado e sua operação
seja simulada antes da compra do
hardware. Isso acelera e facilita o
projeto e a construção de células
robotizadas. Além disso, possíveis
riscos podem ser identificados antes
que a integração do robô seja iniciada.

FUNCIONALIDADES
Desenvolvidos com a mais alta
tecnologia, visando reduzir o tempo
de desenvolvimento de projetos, os
robôs industriais da Mitsubishi Electric
oferecem recursos diferenciados que
possibilitam aplicações que antes
eram de difícil resolução.

Exemplo de linha produtiva com diferentes robôs MELFA.

SINCRONISMO COM
ESTEIRA
O recurso de sincronismo de esteira
conecta um encoder ao controlador
do robô, possibilitando que o braço
manipule o objeto em movimento,
reduzindo assim o tempo de ciclo de
operação.

RECURSOS AVANÇADOS
Os robôs industrias da Mitsubishi
Electric permitem a conexão com
sensores de força que podem ser
usados em aplicações de controle de
qualidade. Sistemas de visão podem
ser conectados através de meio físico
Ethernet de forma fácil e transparente.

RT VisualBox

EIXOS ADICIONAIS
A linha de robôs industriais MELFA
permite trabalhar com eixos adicionais.
Dessa forma, uma mesa rotativa ou
eixo linear pode ser considerada um
eixo do robô, facilitando e reduzindo o
tempo de programação.

TRABALHO COORDENADO
Os modelos que possuem o
controlador integrado aos CLPs da
linha MELSEC Q ou R podem trabalhar
com até 3 robôs em uma célula de
forma coordenada, evitando colisões.

Leia o QR Code com
seu celular para saber
mais sobre os nossos
robôs industriais.
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Modelos dos robôs industriais da família MELFA.
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Produtos: Software supervisório

SOFTWARE
SUPERVISÓRIO

Software supervisório em funcionamento na nossa fábrica Nagoya Works.

O software SCADA da Mitsubishi
Electric é um pacote de soluções
capaz de melhorar a visibilidade das
operações de manufatura. Seus
principais recursos são interfaces
gráficas de usuário, gerenciamento de
alarmes e eventos, além de registro de
dados e tendências.
Com suporte nativo a imagens em
3D, é possível desenvolver telas
utilizando recursos de zoom e rotação
de objetos, oferecendo um controle e
monitoramento intuitivo com número
menor de telas.
Possui ferramentas para auxiliar o

trabalho das equipes de manutenção
como envios de mensagens de alarme
por e-mail ou SMS.
Seus recursos de visualização de
dados de consumo de energia
possibilitam que as empresas
monitorem e gerem relatórios de
consumo por utilidade, setores ou
filiais, trabalhando de forma efetiva as
ações de eficiência energética.
Para sistemas críticos, nossa solução
oferece trabalhar em arquitetura
redundante de servidores em conjunto
com a arquitetura redundante de CLPs
da linha MELSEC iQ-R, trazendo mais

confiabilidade e disponibilidade de
automações de processos.
Trabalhando baseado no conceito de
integração com dispositivos móveis, é
possível personalizar terminais client
nas plataformas mais populares de
mercado, disponibilizando dados
gerenciais e operacionais de forma
flexível.
Pensando também em aplicações
de
infra-estrutura,
processos
remotos e prediais, é possível
visualizar imagens por câmeras IP
que suportam protocolos RTSP e
MJPEG, monitorando a operação em
funcionamento, ao mesmo tempo que
o usuário acompanha os indicadores
de performance e níveis de alarme.

Leia o QR Code com
seu celular para saber
mais sobre o nosso
Software Supervisório.

28

O software supervisório pode ser utilizado em diversos dispositivos.
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Produtos: e-f@ctory

E-F@CTORY

A solução e-F@ctory foi criada a partir
dos conhecimentos acumulados
pela Mitsubishi Electric como uma
empresa global de manufatura,
enfrentando basicamente os mesmos
desafios dos nossos clientes. Essa
solução foi implementada em nossas
próprias fábricas, com resultados
extraordinários.
Agora
estamos
compartilhando essa experiência com
todos que queiram obter os mesmos
benefícios em suas operações de
fabricação.
Uma unidade e-F@ctory resolve vários
problemas por meio da coleta direta
em tempo real de uma ampla gama
de dados do local de produção – por
exemplo, resultados de desempenho
de produção, operação e informações
de qualidade dos equipamentos e
dispositivos – que então são utilizados
em um sistema corporativo de TI.
Essa integração em tempo real
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dos dados de produção e da TI
corporativa ajuda significativamente a
melhorar a qualidade, reduzir o lead
time e aumentar a produtividade.
A solução e-F@ctory possui várias
partes importantes, descritas a seguir.

ARQUITETURA DA REDE
CC-LINK
O CC-Link fornece uma arquitetura
de rede aberta completa que interliga
todos os dispositivos da fábrica. A
camada superior é o CC-Link IE,
que fornece o primeiro backbone
Ethernet na faixa de gigabit para
atender às necessidades crescentes
de comunicação de dados das
fábricas modernas. Isso se propaga
pela hierarquia com CC-Link IE Field,
proporcionando largura da banda na
faixa de gigabit a todos os dispositivos.
A nova rede CC-Link IE TSN é uma
rede baseada na tecnologia Time
Sensitive Network, é possível conectar
dispositivos de I/O convencionais,
safety, controle de eixos, inversores de
frequência e dispositivos TCP/IP.

PLATAFORMA IQ
A Plataforma iQ é o hardware
controlador que possibilita a solução
e-F@ctory. Um sistema iQ engloba
controle de processo, CLP, movimento,
CNC e robô em uma única arquitetura
de controlador unificada, totalmente
integrada por meio de um backplane
de alta velocidade.

INTERFACE MES
Os produtos de TI da interface
MES fornecem a ligação essencial
entre os controladores de chão de
fábrica, como a Plataforma iQ, e
os sistemas corporativos de TI. A
conexão é direta, sem a necessidade
de um PC intermediário que possa
trazer problemas de manutenção ou
segurança.
Leia o QR Code com seu
celular para saber mais
sobre o e-F@ctory.
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Produtos: Segurança de máquinas

SEGURANÇA DE
MÁQUINAS

SOLUÇÕES DE
SEGURANÇA
Para garantir a segurança dos
colaboradores e que as operações
de produção ocorram de forma
mais segura possível atendendo aos
requisitos da NR-12, é de extrema
importância utilizar componentes
confiáveis e garantir a segurança
em todas as fases da vida útil das
máquinas.

30
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Nossos integradores e parceiros
possuem experiência desde o estágio
de apreciação de riscos até a validação
de segurança, otimizando a melhor
configuração para sua adequação.
Isso otimiza o controle de segurança,
aumentando a produtividade.
Muitas empresas podem oferecer
algumas opções de dispositivos de
segurança, ou talvez algum tipo de
sistema de segurança. No entanto,

poucas
podem
fornecer
uma
solução de segurança completa e
totalmente integrada à automação
convencional dos seus sistemas. Isso
resulta não apenas na segurança dos
trabalhadores, máquinas e processos,
mas também na produtividade e
desempenho inigualáveis.

SEGURANÇA
INTEGRADA
A Mitsubishi Electric oferece uma ampla
linha de produtos que atendem às
normas mais rigorosas de segurança.
Consulte nossos canais de venda e
veja como podemos atender suas
adequações com controladores de
segurança MELSEC WS e o sistema
de CLP modular iQ-R, inversores
de frequência, servo amplificadores,
robôs industriais e colaborativos e
dispositivos de baixa tensão como
contatores que garantem a segurança
e confiabilidade ao sistema.
Leia o QR Code com
seu celular para saber
mais sobre as nossas
soluções de segurança.
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Saiba mais

SAIBA MAIS

Website da divisão de automação industrial da Mitsubishi Electric do Brasil.

Disponibilizamos em nosso website
uma série de sessões e conteúdos
para você conhecer melhor nossas
soluções e até mesmo se especializar
em automação industrial.

ARTIGOS
Nossos especialistas
redigem artigos
mensais que ficam à
disposição para leitura
em nosso site.

CATÁLOGOS E
MATERIAIS
Disponibilizamos uma
série de catálogos,
folhetos,
lâminas,
guias e outros tipos
de materiais sobre
nossos produtos para
download gratuito.

PODCAST
Lançamos em outubro
de 2020 o MEBCast,
um podcast com o
objetivo de discutir
temas relacionados à
Indústria, assim como,
apresentar e debater
as principais soluções da companhia
através de nossos especialistas e
convidados. Disponível nas principais
plataformas de áudio.
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TREINAMENTOS
A Mitsubishi Electric
tem
promovido
treinamentos gratuitos,
práticos
e
com
certificado de nossos
principais
produtos
como CLPs, IHMs,
Inversores, Robôs Industriais e
Software Supervisórios. Nos últimos
anos, já foram mais de 3.000 pessoas
treinadas, muitas em busca de
recolocação profissional. Em 2020,
por conta da pandemia, passamos a
ministrar esses treinamentos de forma
online.

Designed by starline / Freepik

mensais gratuitos sobre soluções
relacionadas ao nosso portfólio e à
Indústria. Já são mais de 25 edições
que totalizam mais de 20 horas de
conteúdo e 120.000 visualizações.

NEWSLETTER
Também em nosso
site, você pode se
inscrever para receber
a MEB News, nossa
newsletter mensal, que
traz sempre um artigo
inédito, assim como
diversas novidades da companhia.

WEBINARS
Com o objetivo de
informar profissionais
e estudantes de todo o
Brasil sobre o universo
da automação industrial de forma didática e objetiva,
promovemos desde 2018, webinars

REDES SOCIAIS
Estamos presentes e
ativos nas principais
redes sociais, sempre
divulgando conteúdo
próprio e relevante.
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Global Partner. Local Friend.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

SEDE CORPORATIVA: TOKIO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPÃO
NAGOYA WORKS : 1-14, YADA-MINAMI 5, HIGASHI-KU, NAGOYA, JAPÃO

MITSUBISHI ELECTRIC DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
AV. ADELINO CARDANA, 293 - ANDARES 19 e 21
CENTRO - 06401-147
BARUERI/SP
(11) 4689-3000

AV. GISELE CONSTANTINO, 1578
JD. MARIA JOSÉ - 18110-650
VOTORANTIM/SP
(15) 3023-9000

RUA ITAPIRANGA, 233 - SALA 11 - 5º ANDAR
VELHA - 890362-230
BLUMENAU/SC
(47) 3041-4101

www.mitsubishielectric.com.br/ia | contato@mitsubishielectric.com.br

Impresso em janeiro de 2022.
Especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
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