


www. .com.brexsto

http://www.exsto.com.br


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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A tabela a seguir apresenta quais temas podem ser abordado em cada configuração:

Conhecer o funcionamento de dispositivos utilizados 

em sistemas elétricos industriais é fundamental para 

prosseguir com os estudos de acionamnetos elétricos, pois 

muitos sistemas dependem diretamente deles para 

funcionar.

Os kits de comandos elétricos da Exsto possibilitam a 

realização de experiências envolvendo os conceitos 

fundamentais de eletricidade e a interação com os elementos 

utilizados em sistemas de partida e proteção de motores.

 A linha de racks de comandos elétricos da Exsto 

apresenta 2 modelos:

• Comandos Elétricos Básico (XE315);

• Comandos Elétricos Completo (XE316);

Os racks de comandos em duas configurações 

permitem escolher a que melhor se adequa aos temas 

ministrados em laboratório, podendo optar pelos elementos 

básicos ou configuração completa.

Temas XE315 XE316

Comandos Elétricos x x

Proteção x x

Safety x x

Acionamento Elet. (Drivers) x

Fonte de Alimentação DC x

Relé Programável x
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trabalhados nos kits. Assim, os tipos e quantidade de módulos são 

definidos em função das práticas que podem ser realizadas. A 

configuração do kit, isto é, quantos e quais módulos estão 

especificados, portanto, é dada em função dos assunto e práticas 

previstos para serem realizados.

• Comandos Elétricos: aborta os fundamentos de comandos 

elétricos e partida de motores.

• Proteções: trás os principais dispositivos de proteção 

elétrica para circuitos e motores.

• Segurança (Safety): dispositivos de segurança e proteção 

de máquinas. Permite o estudo desses dispositivos de segurança e 

dos principais aspectos das normas NR-10 e NR-12.

• Acionamento Eletrônico (Drives): Inclui os módulos Soft-

Starter SSW05 da Weg e o Inversor de Frequência CFW10 da Weg.

• Fontes de Alimentação: inclui módulos para montagem 

diferentes tipos de retificadores.

• Relé Programável: inclui relé programável (microCLP) 

LOGO da Siemens, ideal para aplicações em comando elétricos e 

instalações prediais. Acompanha aulas sobre a programação em 

ladder e bloco de funções.

Cada tema contempla assuntos que podem ser 

Cada é composto 

por uma bancada com área de montagem para fixação 

módulos, que são confeccionados em chapa metálica com pintura 

eletrostática na cor azul e serigrafia para identificar e referenciar os 

pontos de conexão. Todas as partes metálicas estão aterradas e as 

partes girantes, as que dissipam calor e as energizadas, estão 

protegidas contra possíveis contatos acidentais. Toda a estrutura 

do kit é construída em perfis de alumínio, apoiada sobre pés 

emborrachados para nivelamento.

Na estrutura da bancada está fixo, o painel de comandos e 

proteções, além do motor utilizado para as praticas e experiências. 

As distribuições de conexão do painel e dos módulos, são divididas 

da seguinte forma: conexões através de bornes tipo joto de 

segurança de 4mm onde o potencial elétrico for maior que 90V e 

bornes tipo joto de 2mm onde o potencial elétrico for menor que 

90V. A fixação dos módulos ao painel é feita de forma simples e 

rápida, sem a necessidade de uso de ferramentas.

O motor presente na bancada é de indução trifásico 

(rotor tipo gaiola de esquilo), de 0,5 CV. Todos os pontos de 

alimentação do motor é diretamente conectados aos bornes do 

painel principal.  

Focado na aplicação prática, o material didático apresenta 

exercícios, conceitos fundamentais e exemplos de aplicação 

baseados em situações do dia a dia de um profissional desse setor.

Banco de Ensaios em Comando elétricos 

dos 
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     CONTEÚDO TEÓRICO E PRÁTICO

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-requitos de cada tema, respostas das atividades propostas e uma 
orientação geral sobre a metodologia.

Tema A - Comandos Elétricos
Competências:

Ÿ Compreender e utilizar dispositivos de comando, 
sinalização e proteção;

Ÿ Analisar e definir necessidades de proteções 
elétricas dos equipamentos e de instalações;

Ÿ Interpretar e utilizar esquemas elétricos;
A.1 - Dispositivos e Logicas de Acionamento;
A.2 - Selo e Inter travamento;
A.3 - Relé Temporizador e de Estado Sólido;

Tema B - Proteção e Partida de Motores
Competências:

Ÿ Compreender e utilizar dispositivos de proteção;
Ÿ Conhecer e realizar a partida de diferentes tipos de 

motores elétricos;
Ÿ Identificar e selecionar informações em manuais e 

fichas técnicas;
Ÿ Entender e criar esquemas elétricos;
Ÿ Solucionar problemas de ordem técnica utilizando 

os kits didáticos;
Ÿ Dimensionar e orçar projetos;
B.1 - Dispositivos de Proteção para circuitos;
B.2 - Introdução a Motores;
B.3 - Partida de Motores Trifásicos;

Tema C - Relé Programável
Competências:

Ÿ Conhecer o relé programável;
Ÿ Compreender linguagens de programação;
Ÿ Conhecer a ferramenta LOGO de programação;
Ÿ Utilizar diferentes linguagens de programação;
Ÿ Resolver problemas utilizando logica de 

programação;
C.1 - Introdução a ferramenta LOGO!SOFT COMFORT;
C.2 - Linguagem LADDER I;
C.3 - Linguagem LADDER II;
C.4 - Linguagem FBD I;
C.5 - Linguagem FBD II;
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Tema D - Acionamentos Eletrônicos
Competências:

Ÿ Caracterizar um Inversor de Frequência e um 
SoftStart;

Ÿ Trabalhar com as funções básicas de um 
Inversor de Frequência e um SoftStart;

Ÿ Utilizar manuais para Parametrização do 
Inversor e SoftStart;

Ÿ Parametrizar as Funções básicas;
D.1 - Inversor de Frequência I;
D.2 - Inversor de Frequência II;
D.3 - Soft-Starter;
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Rack com sistema de alimentação e proteção fixo;

Exemplos e softwares.

Cabos banana/banana 2mm:
o 20 cabos pretos de 750mm;
o 08 cabos azuis de 750mm;
o 04 cabos vermelhos de 750mm;

Cabos banana/banana 4mm de segurança:
o 25 cabos vermelhos de 750mm;
o 04 cabos azuis de 750mm;
o 08 cabos amarelos de 750mm;
o 03 cabos verdes de 750mm;

Liberação de acesso ao EXSTO ACADEMY, contendo as seguintes documentações:
o Manual de Operação e Manutenção do conjunto;
o Apostila Teórica e caderno de experiências;
o Manuais dos elementos do sistema;

 o ;
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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 restante das horas são atividades propostas pré e pós treinamento, o que aumenta 
significativamente a compreensão do conteúdo abordado. Também são realizadas algumas demonstrações de 
funcionamento.

Carga horária: 08 horas;

EMENTA:

1. Instalação e utilização;
2. Cuidados com manuseio;
3. Características e recursos do produto;
4. Material Didático e Documentações;
5. Demonstração de experiências;
6. Práticas;
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     ACOMPANHA O KIT:

http://www.exsto.com.br
http://www.exsto.com.br


2. TREINAMENTO TECNOLÓGICO

3. SOFTWARE AUTOMATION STUDIO (Simulador de ambientes virtuais)

A c a d e m y

Portal de Treinamentos da Exsto

Clique aqui e conheça!

É oferecido Treinamento de Tecnologia em eletrotécnica, com carga horária de 40 horas, sendo estas 24 horas 
presenciais e 16 horas à distância, sendo estas divididas em 12 horas de pré-treinamento e 04 horas pós-treinamento. As horas 
não presenciais são utilizadas como uma preparação e uma conclusão para as horas presenciais, onde o educando realiza a 
parte teórica juntamente com alguns exercícios tornando as horas presenciais bem mais produtivas, já que estas serão apenas 
utilizadas para as experiências/simulações no kit.  O principal foco do treinamento é na realização de práticas e no uso do 
equipamento.

Carga horária: 40 horas
Pré-requisitos: Fundamentos de eletricidade e eletrônica.

Ementa
1. Medidas elétricas;
2. Tipos de cargas;
3. Motores elétricos;
4. Segurança;
5. Proteção;
6. Programação;
7. Parametrização dos softwares;

O Automation Studio E6 é um software completo para desenvolver e simular projetos em 3D de elétrica que 
possibilitam total integração entre esses ambientes para construção de um sistema completo. O software permite que você crie 
materiais ricos e diversos, ilustrando os conceitos aprendidos em sala de aula através de simulação e animação. Os alunos 
podem aprender mais rápido criando, testando e resolvendo projetos para propósitos de manutenção, operação ou 
desenvolvimento, num ambiente virtual seguro.

Com o Automation Studio é possível desenvolver Ambientes tridimensionais ou utilizar os Ambientes Virtuais, que a 
Exsto desenvolve, para a simulação de circuitos de controle elétrico, simulação de circuitos de eletrotécnica, dimensionamento 
de componentes, simulação com IHM 2D/3D e painel de controle, simulação de circuitos de eletrônica digital, diagnósticos e 
inserção de falhas.
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SIGA NOSSAS REDES SOCIAIS
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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
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