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A Exsto Tecnologia atua no mercado educacional, desenvolvendo kits didáticos para o ensino tecnológico.

Em um mundo digital, a tecnologia evolui de forma rápida e constante. A cada dia novos equipamentos, 

softwares e serviços entram na vida das pessoas, criando novas necessidades e questões, que geram mais 

equipamentos, softwares e serviços. O profissional envolvido com essas tecnologias deve estar em constante 

processo de atualização e aprendizado para acompanhar um universo que se transforma a cada instante. Em um 

ambiente dinâmico e competitivo, ele tem que compreender e dominar tecnologias que são como magia para a 

maioria das pessoas.

Instalada em Santa Rita do Sapucaí, o Vale da Eletrônica, uma região reconhecida pela constante evolução 

tecnológica e de grande sucesso empreendedor, a EXSTO TECNOLOGIA foi fundada em 11/06/2001, para atender 

as necessidades de kits didáticos voltados para o ramo da educação tecnológica focada no desenvolvimento de 

soluções que possam agregar maior qualidade no ensino de novas tecnologias nas área de eletrônica, automação, 

microcontroladores, telecomunicações entre outras, em instituições nacionais e internacionais.

Soluções didáticas de qualidade e alta tecnologia;

Atendimento efetivo através do Centro de Atendimento ao Cliente;

Assistência técnica especializada;

Um moderno Centro de Capacitação de Clientes; 

Portal de conteúdo exclusivo para clientes,

Acompanhamento da satisfação de seus clientes através de Pós-Vendas. 
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Atualmente a tecnologia utilizada em instalações 

residenciais esta cada vez mais sendo exigida um 

conhecimento amplo e eficaz do profissional da área.

A bancada de treinamento instalações residenciais 

permite que o aluno tenha contato com equipamentos 

frequentemente utilizados em instalações reais, assim é 

possível realizar aplicações com diversos dispositivos.

O objetivo do XI701 – Banco de Ensaios em 

Instalações Elétricas Residenciais  é possibilitar que o 

aluno aprenda como funcionam os dispositivos que compõe 

o sistema de instalação, de modo que ele esteja apto a 

elaborar e configurar um sistema de instalação.

    O XI701 foi concebido para permitir o 

desenvolvimento de competências nos principais temas 

envolvidos nesse ramo da Automação Residêncial. Ele 

permite compreender e explorar os recursos dos principais 

equipamentos que compõem um  sistema de intalações. 

O kit é composto por um cavalete em perfilado de 

alumínio para acomodação dos elementos e por dispositivos 

montados em módulos, o que faz com que o equipamento 

seja totalmente portátil e flexível, se ajustando as 

necessidades de alunos e professores. Todas as conexões 

dos elementos do kit estão disponíveis em conectores.

 O kit  possuí  interruptores, lâmpadas, relé 

fotocélula, disjuntores, além de outros dispositivos de 

segurança. Possuí também um relé prográmavel onde o 

aluno irá aprender a programar a fazer lógicas de controle.

Enfocando a aplicação prática, o material didático 

apresenta os conceitos fundamentais e princípios de 

funcionamento de forma acessível sem ser simplista. Os 

exemplos de aplicação são baseados em situações-problema 

do dia a dia do profissional desse setor.
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Tema A - Condutores
Competências:

Dimensionar cabos;
 Identificar qual o melhor cabo para cada aplicação;
 Realizar emendas de boa qualidade;
 Realizar diversos tipos de emendas;
 Identificar a melhor emenda para cada aplicação;

A.1 - Conhecendo a tabela de condutores;
A.2 - Emendas;

Tema B - Proteções
Competências:

Aplicar dispositivos de proteção nos Circuitos Elétricos;
Assimilar qual a melhor proteção em cada aplicação;

B.1 - Identificando os componentes de proteção;
B.2 - Calcular cada componente de  acordo com o circuito;

Tema C - Instalações Prediais
Competências:

Utilizar os dispositivos da Instalação Elétrica Predial;
 Familiarizar-se com normas de Projetos;
 Interpretar diagramas e símbolos elétricos;
 Identificar falhas e corrigir projetos de instalação;

C.1 - Tomadas
C.2 - Interruptores, Lâmpadas e Campainhas
C.3 - Utilizando o relé programável
C.4 - Reatores

Tema D - Dimensionamento
Competências:

Dimensionar circuitos elétricos residenciais;
Dimensionar circuitos de iluminação;
Dimensionar circuitos de tomadas;
Projetar o esquema elétrico de uma casa;

D.1 - Dimensionamento;
D.2 - Projeto Final;
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O material didático, fornecido com os kits da Exsto, utiliza uma metodologia exclusiva de aulas teórico práticas, que visa 

conduzir o estudante por todos as etapas de um processo de aprendizagem significativo, com foco no desenvolvimento de 

competências. As aulas são compostas de atividades didáticas como discussões, montagens, experiências, cálculos e projetos. 

Este material é organizado em um Guia do Estudante, que é uma série de aulas essencialmente práticas, organizadas em 

temas, que permitem explorar todos os recursos do kit didático, e um Guia do lnstrutor que traz orientações ao professor de 

como organizar as aulas para criar seu curso, os pré-requisitos de cada tema, respostas das atividades propostas e uma 

orientação geral sobre a metodologia.

     CONTEÚDO TEÓRICO E PRÁTICO
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Cavalete para montagens;

Módulos citados anteriormente;

Cabos superflexíveis banana-banana 4mm de segurança:

o 25 cabos vermelhos de 750 mm;

o 04 cabos azuis de 750 mm;

o 08 cabos amarelos de 750 mm;

o 03 cabos verde de 750 mm;

01 cabo tripolar 2P+T padrão NBR 14136;

Liberação de acesso ao EXSTO ACADEMY, contendo as seguintes documentações:

o Manual de utilização e manutenção do kit

o Apostila Teórica

o Caderno de Experiências

o Exemplos, manuais, apostila e softwares.

     ACOMPANHA O KIT:

1. TREINAMENTO OPERACIONAL

É oferecido treinamento operacional, com carga horária de 08 horas, sendo estas 04 horas uma vídeo conferência a qual 

demonstra as funcionalidades e recursos do banco de ensaios e exemplifica a utilização do material didático, tornando o 

usuário apto operá-lo e o restantes das horas são atividades propostas pré e pós treinamento que aumenta significativamente a 

compreensão do conteúdo abordado. Também são realizadas algumas demonstrações de funcionamento.

1 Generalidades

1.1 Nome do treinamento: Treinamento operacional (OPCIONAL)

1.2 Carga horária: 08 horas

2 Ementa

2.1 Instalação e utilização

2.2 Cuidados com manuseio 

2.3 Características e recursos do produto

2.4 Material Didático e Documentações

2.5 Demonstração de experiências

2.6 Práticas

A c a d e m y

Portal de Treinamentos da Exsto

Clique aqui e conheça!
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COMERCIAL:
vendas@exsto.com.br
(0xx35) 3473-4050
www.exsto.com.br

CENTRO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE:
cac@exsto.com.br
(0xx35) 3473-4050
Horário de Atendimento: 
De segunda a sexta das 07:00 às 17:00

CENTRO DE CAPACITAÇÃO DE CLIENTE:
ccc@exsto.com.br
(0xx35) 3473-4050
www.exstoacademy.exsto.com.br

ENDEREÇO:
Rua: Dr. José Pinto Vilela, Nº 555 
Centro - Santa Rita do Sapucaí
Minas Gerais
37540-000
Brasil

SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS
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