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NOVOS CONTRATOS

A AUTOMATON estará presente no evento e apresentará o artigo intitulado: "ANSIA/ISA18.2 -
Estudo e Aplicabilidade Prática da Norma". Este será publicado nos anais deste Seminário que
estará disponível a partir deste ano no site da ABM Brasil.

Nos dias 21 a 25 de julho, acontecerá em São Paulo o 69°
Congresso Anual da ABM (Associação Brasileira de Metalurgia,
Materiais e Mineração) que reunirá sessões técnicas, painéis e
palestras de renomados especialistas nacionais e internacionais.

 A INTERCEMENT contratou a AUTOMATON para realizar um treinamento
técnico visando capacitar seu pessoal de manutenção no novo Hardware e
Software instalados na planta de Pedro Leopoldo. O treinamento englobou
Família PLC Contrologix, Factory Talk View SE e os relatórios de produção.

 Serão fornecidos serviços de engenharia de controle e instrumentação
atendendo a demanda da SM&A/HOLCIM para a modernização do sistema
elétrico e de automação do Galpão de Argila da unidade de Barroso –MG.

A AUTOMATON prestará serviços de engenharia
multidisciplinar para adequação de equipamentos à Norma
NR-12 na GERDAU em sua planta situada em Ouro Branco -
MG. Devem ser implantadas em máquinas e equipamentos
ao longo de todo o processo industrial, medidas de segurança
como proteções físicas, sensores, relés de segurança, etc.
visando reduzir ao máximo o grau de risco do equipamento.
Neste projeto, será desenvolvida a análise de risco (estudo
técnico efetuado para determinar a viabilidade de uma
solução) bem como engenharia multidisciplinar para o
projeto conceitual.

 A AUTOMATON prestará serviços de desenvolvimento de software,
bem como fornecimento de equipamentos, objetivando o
monitoramento de variáveis de processo para um carregador de
navios a ser fornecida pela SANDVIK - MGS à VALE em São Luís –MA.
O Sistema deve realizar coleta de dados de processo e operacionais
dos sistemas e máquinas de sua fabricação.

A AUTOMATON tem o prazer de convidá-los para o
evento técnico de maior importância para a
indústria de cimento brasileira. Serão ofertadas
diversas conferências e palestras ministradas por
grandes nomes, envolvendo temas atuais do setor.
O 6° Congresso Brasileiro de Cimento ocorrerá em
São Paulo, no MAKSOUD Plaza, dos dias 19 a 21 de
maio de 2014.


