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   MAIS DEMAIS DEMAIS DE

Fundada em 1983 e estabelecida na área industrial de Ribeirão Preto-SP, temos como firme propósito agir com
responsabilidade na elaboração de projetos e na industrialização dos nossos produtos;  focando a melhoria

contínua e a plena satisfação de nossos clientes.
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 Estrutura em chapa de aço carbono 2,25mm;
 Placas de Montagem em chapa de aço carbono 2,25mm;
 Porta em chapa 2,00mm com dobradiças internas abertura ângulo 120°;
 Porta superior com fecho maçaneta Yale cadeado;
 Porta inferior com fecho escamoteável Yale;
 Tampas laterais, traseira em chapa de aço carbono 1,50mm;
 Teto protetor;
 Tampa inferior bipartida;
 Pontos de aterramento na estrutura, placa de montagem e porta;
 Olhais para içamento.
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Aço CarbonoAço Carbono  

IP54

Os painéis para Sistema de Medição e Faturamento ao tempo (PSMFTP) são destinados a realizar as medições de consumo para
faturamento de energia, adequando-se as necessidades dos clientes que desejam imigrar para o mercado livre de energia. São
utilizados nos mais diversos segmentos de mercado, tais como concessionarias de energia, industrias em geral, subestações, usinas de
geração de energia, pequena central hidroelétrica e outros segmentos. Uso desabrigado.

Painel com estrutura modular aparafusada com base soleira, placa de montagem, porta frontal superior com visor de policarbonato
(H=480mm), porta frontal inferior com visor de policarbonato (H=1380mm), tampas removíveis: traseira, laterais e inferior bipartida,
teto protetor para uso ao tempo. Pintura conforme NBR16680, eletrostática a pó resina poliéster policarbonato com 120 micrometros
de espessura, estrutura e fechamentos na cor cinza Munsell N6,5 ou RAL 7032, placa montagem na cor laranja RAL 2003. 
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Dobradiças InternasFecho Cremona
 Escamoteável Yale



engenhari@painel.ind.br(16) 3626-1966

Invólucro Metálico: Invólucro Metálico: MODELO PMFTPMODELO PMFTP

Aço CarbonoAço Carbono  

www.painel.ind.br

PAINEL - Modelo PMFTP

Composição:

Aço Carbono
IP54

Munsell N6,5
Placa Laranja RAL 2003

Uso Desabrigado

-Estrutura 
-Base Soleira

-Placa de Montagem
-Porta Frontal Superior
-Porta Frontal Inferior

-Visor de Policarbonato
-Tampas Laterais
-Tampa Inferior 
-Teto Protetor

 

PORTA FRONTAL

Superior e Inferior

LARGURA (mm)

600



SOLDA

Soldagem por equipamento semi-automático com fonte Inversora Sinérgica de Multiprocessos
para aplicações em MIG/MAG contínuo e MIG/MAG Pulsado na soldagem de aços carbono, aços
inoxidáveis, alumínio, brasagem MIG e arame tubular. A tecnologia empregada permite excelente
desempenho nos mais diferentes materiais (ferrosos e não ferrosos) com elevada resistência e
qualidade no aspecto superficial do cordão. Permite o controle total da fonte do alimentador e
ajuste dos parâmetros de acordo com as necessidades da soldagem.

Alicerçada pela experiência adquirida em mais de 35 anos de atividades, a PAINEL se reinventou com investimentos estratégicos
em tecnologia e inovação, reformulando seus processos para atender às necessidades do mercado em evolução. Contamos com
um parque fabril com elevada tecnologia de ponta, incluindo máquinas computadorizadas de última geração, que garantem uma
melhor precisão e produtividade. Em adicional, as aplicações de modernas técnicas de produção e controle, aliadas ao
treinamento e capacitação de nossos colaboradores, nos permitem ofertar ao mercado produtos com alta qualidade, ótimos
preços e rapidez nas entrega.

DOBRA CNC
 

Sistema de estampagem das chapas por puncionadeiras CNC - Controle
Numérico Computadorizado. As puncionadeiras CNC possuem excelente
produtividade, gerando economia e agilidade para realizar trabalhos
específicos incluindo diversificação em cortes, estampagens de furos e no
desenvolvimento de repuxos. Os cortes e furações das chapas são
executados com elevada precisão utilizando torreta de busca automática
que armazena 49 ferramentas, sendo 10 indexadas.

INFRAESTRUTURAINFRAESTRUTURA
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PINTURA

Linha Automatizada para Pintura Eletrostática à Pó com transportador aéreo e estufa
para secagem contínua. O sistema consiste na aplicação de pó, resina de epóxi ou
poliéster por processo eletrostático contínuo em cabine dupla de pintura, com limpeza
automática controlada por CLP (controlador lógico programável), sendo utilizado
reciprocador com quatro pistolas automáticas para ambas as faces e adicionalmente
pistolas manuais para áreas internas. As peças são movimentadas através do
transportador aéreo, com velocidade controlada por inversor de freqüência, submetidas
a cura em estufa contínua com aquecimento por GLP, proporcionando rapidez na
execução e segurança na garantia da qualidade.

MONTAGEM

Todas as peças passam por processo de inspeções: dimensional, visual, espessura,
aderência da camada de tinta e teste de pull-off. Após inspeção são aplicadas as
vedações de perfil de EPDM expandida, para garantir vedação exigida. A montagem é
feita utilizando-se parafusos porcas e arruelas, bicromatizados ou de aço inoxidável. A
embalagem utiliza plástico bolha, cantoneiras de papelão reciclado e/ou engradados de
madeiras e pallets. Transporte e carregamento feito através de empilhadeiras GLP.
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Nossos clientes valorizam produtos de alta qualidade que atendam seus requisitos, entregues nos cronogramas prometidos.
Cada vez mais, os clientes valorizam o suporte técnico e a PAINEL ajuda a melhorar os projetos de produtos usando o que tem de
melhor em tecnologia.  Com um excelente histórico de inovação, qualidade e sistemas de gerenciamento de qualidade com
certificação ISO 9001, a PAINEL oferece excelentes recursos de fabricação e montagem de invólucros metálicos.
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PCP - MONITORAMENTO INDUSTRIAL

Nossa empresa conta com um sistema
de Monitoramento Industrial online,
baseado no sistema internacional MES
(Manufacturing Execution System). 
 Cada setor do chão de fábrica possui
um módulo coletor de dados com leitor
de código de barras para rastreamento
das Ordens de Serviço.  Os dados
coletados são armazenados em um
Sistema de Medição de Desempenho
(SMD) e disponibilizados em tempo real
reportando o estado atual de todo
sistema produtivo. Esse procedimento
auxilia no gerenciamento e na tomada
de decisão de toda produção ativa no
chão de fábrica, além de possibilitar
que nossos colaboradores avaliem a
Qualidade por Setor Fabril, e estejam
aptos a implementar estratégias de
melhorias ainda durante o processo de
produção.
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Os serviços de manufatura da PAINEL combinam assistência de projeto, otimização de projeto para manufatura, manufatura de
alta velocidade, planejamento preciso e controle de produção e gerenciamento da cadeia de suprimentos. Oferecemos soluções
de alta confiabilidade e qualidade para vários setores.  A Painel almeja permanecer e perpetuar-se como referência de excelência
no desenvolvimento de projetos e fornecimentos de seus produtos, conquistando a satisfação de seus clientes.


