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A AUTOMATON irá participar da XXVII – EXPO USIPA nos dias 22 a

24 de julho que acontece em Ipatinga/MG. Esta feira visa

apresentar às empresas do Vale do Aço as novidades do setor

industrial em diversos stands, encontro de negócios e palestras

técnicas.

.

A AUTOMATON ministrou um treinamento técnico
para os seus colaboradores sobre o software
supervisório Factory Talk (Rockwell Automation).
Neste, foram apresentados os pré-requisitos,
configurações, modos de licenciamento,
instalação/desinstalação, as boas práticas aplicáveis
em supervisórios e desenvolvimento de software
(básico). O treinamento teve a duração de 16 horas e
pode ser ministrado em nossos clientes de forma
personalizada.

TREINAMENTOS INTERNOS

NOVOS PROJETOS

Já nos dias 28 a 31 de julho, a AUTOMATON estará presente na MEC

SHOW/ISA-ES que este ano tem como tema os Lançamentos,

inovações da indústria de bens de capital e capacitação profissional.

Realizada no Espírito Santo, a feira reúne um público qualificado em

busca do que há de mais moderno em novidades da indústria. Além

de reunir os principais detentores de tecnologia o evento contará com

conferências , palestras, road-show e rodadas de negócios

PRÓXIMAS PARTICIPAÇÕES EM FEIRAS

A AUTOMATON foi contratada pela SANDVIK MGS para elaboração do projeto elétrico
de uma linha completa de transporte e movimentação de minério – Projeto
SHOUGANG no Peru. Tal Linha é composta de um Stacker, um Reclaimer e diversas
correias transportadoras.

PROJETOS ENTREGUES

A VOTORANTIM METAIS, a fim de adequar-se aos requisitos de segurança estabelecidos
pela NR-12, contratou a AUTOMATON para analise das diversas máquinas e sub-
processos de sua planta em Juiz de Fora – MG. A VM terá como produtos desta análise
os inventários das máquinas, a análise de risco, a análise HRN, o relatório de
engenharia multidisciplinar conceitual/básica, o relatório orçamentário e o Plano de
Ação. O Plano de Ação de Implementação irá definir a estratégia de implantação das
adequações sugeridas no projeto tendo em vistas os custos, a redução dos riscos, os
tempos de parada e as prioridades da VOTORANTIMMETAIS.

Para a GERDAU – Ouro Branco/MG, a AUTOMATON irá efetuar a automação do sistema de
controle de acesso e anticolisão entre pontes na Aciaria. Para este projeto envolve-se a
engenharia de automação, desenvolvimento de software, fornecimento de equipamentos e
serviços de instalação e montagem de equipamentos em atendimento à NR-12.

Neste mês, a AUTOMATON entregou à
VOTORANTIM CIMENTOS o projeto de automação
e software que abrange todas as áreas de processo
de produção de cimento, ou seja, desde a extração
do minério (calcário) até a expedição do produto
acabado (cimento) da unidade de Edealina – GO.

Foi finalizado o projeto para Revisão do Software
PLC e Supervisório (Vijeo Citect) de tecnologia
Schneider para a APODI em sua planta no
Município de Quixeré – CE. Além de serviços de
desenvolvimento de software, a Automaton
forneceu treinamento prático a respeito do
desenvolvimento dos serviços executados.


