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Domótica e Instalações Prediais – 

Painel para Demonstração para 
Testes Elétricos em Edifícios

Descrição
Este painel pode ser usado 

por professores e alunos para 

fácil compreensão e testes de 

sistemas de prevenção elétrica, 

possibilitando verificar as regras e 

os padrões técnicos relevantes.

Dispositivos reais instalados, 

já conectados um ao outro, 

permitem verificar a operação, 

além de efetuar as medidas de 

todos os parâmetros elétricos com 

instrumentos convencionais. 

O painel é feito de material 

isolante e representa o suporte 

dos dispositivos necessários para 

efetuar programas de testes. 

Ref. DT-DM001

Painel para Demonstração de 
Testes Elétricos em Edifícios Industriais

Descrição
Este painel pode ser usado 

por professores e alunos para 

fácil compreensão e teste de 

sistemas elétricos de prevenção, 

possibilitando verificar as regras e 

os padrões técnicos relevantes.

Dispositivos reais instalados, 

já conectados um ao outro, 

permitem verificar a operação, 

além de efetuar as medidas de 

todos os parâmetros elétricos com 

instrumentos convencionais. 

Programa didático
Este painel mostra uma instalação 

elétrica de uma indústria 

(distribuição via sistema TN) com 

referência aos seguintes tópicos: 

• Projeto de instalação elétrica 

em galpões industriais.

• Painel principal (painel 

de cabine).

• Painel derivado.

• Distribuição por canal ou dutos.

• Planos de instalação.

• Símbolos gráficos para 

planos de instalação.

• Placas de aterramento e plano 

de sistemas de aterramento.

• Instalações em locais com 

risco de explosão.

• Instalações em locais com 

risco de incêndio.

• Desenhando Forma A (descargas 

atmosféricas) e Forma B 

(sistemas de aterramento).

Ref. DT-DM002

Programa didático
Este painel pode ser usado para 

definir instalações elétricas de 

um edifício (distribuição de 

energia via sistema TT) com 

relação aos seguintes tópicos:

• Documentos de projeto 

conforme padrões CEI 0-2.

• Instalação elétrica do 

edifício conforme CEI 

guia 64-50 2ª edição.

• Símbolos gráficos para 

planos de instalação.

• Troca de ramais para 

um apartamento.

• Sala de medidores.

• Sistema de aterramento para 

o bloco de apartamentos.
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Painel para Demonstração de Sistemas 
de Prevenção Elétrica em Canteiro de Obras Ref. DT-DM003

Descrição
Este painel pode ser usado 

por professores e alunos para 

fácil compreensão e teste de 

sistemas de prevenção elétrica, 

possibilitando verificar as regras e 

os padrões técnicos relevantes.

Dispositivos reais instalados, 

já conectados um ao outro, 

permitem verificar a operação, 

além de efetuar as medidas de 

todos os parâmetros elétricos com 

instrumentos convencionais. 

 

Painel para Demonstração em Sistemas 
de Barramento para Edifícios Inteligentes

Descrição
Este painel pode ser usado por 

professores e alunos para fácil 

compreensão e testes de sistemas 

(domóticos) de barramento, 

possibilitando verificar as regras e 

os padrões técnicos relevantes.

Dispositivos reais instalados, 

já conectados um ao outro, 

permitem verificar a operação, 

além de efetuar as medidas de 

todos os parâmetros elétricos com 

instrumentos convencionais. 

Programa didático
Este painel pode ser usado 

para definir instalações elétricas 

para controle de um edifício 

com tipologia BUS com relação 

aos seguintes tópicos:

• Componentes de 

programação para BUS.

• Dispositivos de controle.

• Atuadores e dimmers ON-OFF.

• Controle wireless (emissor/

receptor infravermelho).

• Detecção de presença.

• Controle e movimento 

de persianas.

• Controle de iluminação 

de malha fechada.

• Controle de aquecimento.

Ref. DT-DM004

Programa didático
Este painel mostra uma instalação 

elétrica de um canteiro de 

obras (distribuição via sistema 

TT, TN ou IT) com referência 

aos seguintes tópicos: 

• Painel principal de 

distribuição elétrica.

• Painel derivado.

• Cabos de distribuição no 

chão e suspensos.

• Proteção de cabos elétricos 

contra danos mecânicos 

em pontos de passagem.

• Dispositivos de consumo 

de energia fixo.

• Dispositivos de consumo de 

energia transportáveis.

• Alimentação do pátio  via 

sistema TT, TN ou IT.

• Proteção contra contato direto.

• Proteção contra contato indireto.

• Condutor de terra.

• Placas de terra artificial.

• Placas de terra natural.

• Conexões equipotenciais.
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Domótica e Instalações Prediais – 

Painel para Demonstração em Sistemas 
Elétricos de Plantas de Aquecimento Central

Descrição
Este painel pode ser usado 

por professores e alunos para 

fácil compreensão e teste de 

sistemas elétricos de prevenção, 

possibilitando verificar as regras e 

os padrões técnicos relevantes.

Dispositivos reais instalados, 

já conectados um ao outro, 

permitem verificar a operação, 

além de efetuar as medidas de 

todos os parâmetros elétricos com 

instrumentos convencionais. 

Ref. DT-DM005

Painel para Demonstração em 
Interfones Digitais de Vídeo Colorido

Descrição
Este painel pode ser usado 

por professores e alunos para 

fácil compreensão e testes de 

sistemas de interfone com vídeo, 

possibilitando verificar as regras e 

os padrões técnicos relevantes.

Dispositivos reais instalados, 

já conectados um ao outro, 

permitem verificar a operação, 

além de efetuar as medidas de 

todos os parâmetros elétricos com 

instrumentos convencionais. 

Programa didático
Este painel mostra uma instalação 

elétrica referente a interfones 

de vídeo colorido com sistema 

digital de dois fios, tal como 

os encontrados em edifícios 

residenciais ou comerciais, e 

aborda os seguintes tópicos: 

• Componentes de um 

vídeo-interfone.

• Interfone “porteiro”.

• Unidade de câmera.

• Videofone de 

comunicação interna.

• Distribuidores de sinal de vídeo.

• Unidade de alimentação.

Ref. DT-DM006

Programa didático
• Plantas de aquecimento central a 

óleo com mais de 100000 kcal/h.

• Plantas de aquecimento central 

a gás com mais de 30000 kcal/h.

• Conformidade do sistema 

com Guia CEI 64-50.

• Classificação de locais (zonas 

AD) para salas de caldeira.

• Chave de emergência externa.

• Quadro de distribuição para 

planta de aquecimento central.

• Dutos e dispositivos 

permitidos em planta de 

aquecimento central.

• Gerador de calor, termostatos, 

pressostatos para 

operação e segurança.

• Válvulas de corte de combustível.

• Detecção e sinalização de gás 

monóxido de carbono CO.
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Painel para Demonstração 
em Sistemas Antirroubo Ref. DT-DM007

Descrição
Este painel pode ser usado por 

professores e alunos para fácil 

compreensão e teste de sistemas 

antirroubo, possibilitando 

verificar as regras e os padrões 

técnicos relevantes.

Dispositivos reais instalados, 

já conectados um ao outro, 

permitem verificar a operação, 

além de efetuar as medidas de 

todos os parâmetros elétricos com 

instrumentos convencionais. 

 

Painel para Demonstração de 
Sistemas Anti-incêndio

Descrição
Este painel pode ser usado 

por professores e alunos para 

fácil compreensão e teste de 

sistemas de detecção de incêndio, 

possibilitando verificar as regras e 

os padrões técnicos relevantes.

Dispositivos reais instalados, 

já conectados um ao outro, 

permitem verificar a operação, 

além de efetuar as medidas de 

todos os parâmetros elétricos com 

instrumentos convencionais. 

Programa didático
Este painel mostra uma 

instalação elétrica referente a 

sistemas anti-incêndio, tal como 

os encontrados em edifícios 

residenciais ou comerciais, e 

aborda os seguintes tópicos: 

• Componentes de um 

sistema anti-incêndio.

• Unidades eletrônicas de controle.

• Sensores de detecção 

de incêndio.

• Sirenes de alarme sonoro.

• Discadores telefônicos, links 

de rádio para chamadas 

de emergência.

Ref. DT-DM008

Programa didático
Este painel mostra uma 

instalação elétrica referente a 

sistemas antirroubo, tal como 

os encontrados em edifícios 

residenciais ou comerciais, e 

aborda os seguintes tópicos: 

• Componentes de um 

sistema antirroubo.

• Níveis de desempenho.

• Unidades eletrônicas de controle.

• Sensores de detecção 

volumétrica, perimétrica.

• Chaves do sistema.

• Sinais sonoros de alarme.

• Discadores telefônicos, links 

de rádio para chamadas 

de emergência.
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Domótica e Instalações Prediais – 

Painel para Demonstração para Projeto 
e Análise Funcional de Sistemas Elétricos/
Eletrônicos de uma Casa Inteligente

Descrição
Painel para gerenciamento de uma 

casa inteligente que consiste de 

componentes eletrônicos reais, 

já conectados um ao outro, que 

pode ser usado pelos alunos para 

compreensão e testes de sistemas 

eletrônicos de casas inteligentes. 

Os alunos podem reprogramar 

os componentes instalados 

parcial ou totalmente, além de 

verificar sua configuração em 

operação. Além disso, podem-se 

medir parâmetros elétricos com 

instrumentos convencionais.  

Programa didático
Este painel mostra uma instalação 

elétrica operando em sistema BUS 

para instalação de gerenciamento 

inteligente de uma casa. Os 

elementos de controle e verificação 

de dispositivos consumidores de 

energia são conectados ao BUS, e 

se referem aos seguintes tópicos: 

Ref. DT-DM009
• Instalação de iluminação 

residencial interna com 

dispositivos de controle, 

atuadores, chave on/

off e dimmer.

• Instalação de iluminação 

residencial externa.

• Sistema de alarme sonoro.

• Controle de sistema 

de aquecimento com 

termostato e atuador.

• Controle de abertura/

fechamento de persianas.

• Controle sem fio, transmissor 

e receptor infravermelho 

para controle de luzes, 

persianas, aquecimento, etc. 

• Detecção de presença 

no prédio via sensor.

• Controle de alarmes técnicos.

• Controle de alarmes antirroubo.

• Controle de cenários.

Painel para Demonstração para Análise 
de Projeto e Operacional dos Sistemas 
Elétricos/Eletrônicos de Área Livre Inteligente

Descrição
Este painel pode ser usado por 

professores e alunos para fácil 

compreensão e testes de sistemas 

elétricos e eletrônicos de área 

livre inteligente, possibilitando 

verificar as regras e os padrões 

técnicos relevantes.

Dispositivos reais instalados, 

já conectados um ao outro, 

permitem verificar a operação, 

além de efetuar as medidas de 

todos os parâmetros elétricos com 

instrumentos convencionais. 

Programa didático
Este painel mostra uma instalação 

elétrica operando com sistema 

BUS para a instalação de 

gerenciamento inteligente de 

uma área de uso comercial como 

bancos, joalherias e/ou ambientes 

que necessitem de sistemas 

de segurança particulares. Os 

elementos de controle e verificação 

dos dispositivos de consumo de 

potência são conectados ao BUS, e 

se referem aos seguintes tópicos: 

• Instalação de iluminação de 

interiores de edifícios com 

dispositivos de controle 

e atuadores on/off.

• Controle dos acessos por 

leitor de crachá magnético.

• Controle de alarmes técnicos 

por vigilância de vídeo.

• Controle de sistemas 

de aquecimento por 

termostato e atuador.

• Controle de abertura/

fechamento de persianas.

• Detector de presença 

no prédio via sensor.

• Controle de alarmes antirroubo.

• Controle de cenários: 

funcionalidade do sistema 

com recuperação de situações 

típicas sobre necessidades de 

consumo tais como operação 

diurna normal, operação 

parcial para limpeza, operação 

com sala fechada, etc.

Ref. DT-DM010
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Painel para Demonstração para Estudo e 
Teste em Sistemas de Distribuição 
(Posição do Condutor Neutro) Ref. DT-DM011

Descrição
Este painel permite aos professores 

o desenvolvimento de uma aula 

abrangente sobre o estado de 

condutor neutro em sistemas 

de distribuição, de modo que 

os alunos podem facilmente 

aprender e testar conceitos.

Dispositivos reais instalados, 

já conectados um ao outro, 

permitem verificar a operação, 

além de efetuar as medidas de 

todos os parâmetros elétricos com 

instrumentos convencionais. 

 

Programa didático
Este painel é projetado para o 

estudo de sistemas de distribuição 

de energia elétrica com referência 

aos seguintes tópicos: 

• Sistemas TT, TN e IT.

• Proteção contra contatos diretos 

por aterramento, separação 

elétrica, disjuntor diferencial.

• Proteção contra 

sobrecorrente, ajustes em 

dispositivos de proteção.

• Sistema de aterramento 

e condutores.

• Placas de terra naturais 

e artificiais.

• Supervisão de resistência 

de isolamento em sistemas 

isolados da terra (IT).

• Adequação dos materiais 

e do equipamento.

• Dispositivos de proteção 

e interrupção.

Painel para Demonstração em Estudo de 
Dispositivos de Proteção para Segurança 
e Estabilidade de Alimentação Elétrica

corrente elétrica que asseguram a 

continuidade do fornecimento de 

energia, além da segurança pessoal. 

O campo de aplicação desses 

dispositivos inclui tanto 

instalações civis quando de 

comércio e/ou industriais:

• Proteção por aterramento.

• Proteção por disjuntor 

diferencial, reset automático.

• Proteção por disjuntor diferencial, 

parada de emergência em  

segurança.

• Proteção por disjuntor 

diferencial, sensibilidade dupla.

• Chave para redução de campos 

elétricos (bio switch).

• Coordenação de dispositivos de 

proteção antifalhas (limitador de 

tensão, SPD) em vários níveis.

• Fornecimento de Energia 

Ininterrupto (UPS) para 

linhas monofásicas.

Ref. DT-DM012

Descrição
Este painel pode ser usado 

por professores e alunos para 

fácil compreensão e testes de 

dispositivos de proteção elétrica 

reais que asseguram a segurança 

de pessoas e do sistema, além 

da continuidade e qualidade de 

potência elétrica para alimentar 

dispositivos de consumo de energia.

Os vários dispositivos elétricos 

instalados, parcialmente 

conectados entre si e com 

terminais de segurança, tornam-

se operacionais por meio e 

operações simples e rápidas, 

oferecendo a possibilidade de criar, 

modificar e verificar dispositivos 

de segurança da instalação. 

Programa didático
Este painel inclui alguns dispositivos 

inovadores pra proteção de pessoas 

e instalações contra os efeitos da 


