
Características do Integro:

– Controle e monitoramento centralizados, podendo a partir de um ponto controlar os sistemas de 

bombeamento e acessar todas as configurações do levante

– Informação em tempo real do estado do sistema, energia, motor e segurança

– Aviso imediato no levante e na central em caso de falha do sistema, falha de energia, falha do 

motor, alarme de segurança ou falhas do Integro

– Comunicação via rádio (mRadio desenvolvido pela Eletroeste)

– Controle e Proteção do motor elétrico

– Monitoramento contínuo do estado do motor elétrico

– Funcionamento do motor em modo automático ou manual

– Configuração fácil do Horário de ponta

– Horário de ponta redundante (controle automático de fim de semana)

– Alarme de segurança contra roubo dos equipamentos

– Histórico de falhas de alarme, horário de ponta, elétricas e hardware

– Fácil acesso aos menus

– Senha para operar o Integro

– Níveis de usuário para acesso ao sistema

– Dois tipos de avisos ao usuário: alarme (sirene) e falhas (buzzer)

– Caixa IP53 metálica (proteção contra poeira, partes internas e água aspergida a 60 graus)

– Proteção contra surtos de tensão e corrente

– Suporta variação de tensão 170V~280V

Medições elétricas

– Corrente trifásica e por fase

– Tensão trifásica e por fase

– Potência Ativa

– Fator de potência

– Memória de massa (mesma utilizada pelas 

concessionárias)

– Motor ligado/desligado

Proteções do motor

– Sobretensão

– Subtensão

– Sobrecorrente (Relé-Térmico)⁰

– Falta de fase

– Relé de tempo (tempo motor desligado)

– Tempo de espera para estabilizar energia

– Bloqueio do motor no caso de reincidência 

da falha

– Mostra o tipo de falha que ocorreu

Indicação de falhas do sistema

– Baixo  fator de potência 

– Aviso sobre falta de energia no levante

– Avisos sobre problemas com horário de 

ponta

– Perda de comunicação (rádio)

– Falhas do Integro: fusível, relógio interno, 

placas e baterias

Alarme de segurança contra roubo

– Bateria de backup para funcionamento do 

sistema de segurança quando sem energia

– Sirene e buzzer para avisos de alarmes e 

falhas no levante e na central

– Sensores magnético, vibração⁰⁰ e 

infravermelho

– Erro na senha de acesso

Proteção ao usuário
- Usuário fica distante dos equipamentos de potência (sede e levante)

- Desligamento de emergência



À adicionar em breve

– Aviso sobre fusível da chave

– Comportamento do horário de ponta em feriados

⁰ não rearma o motor. ⁰⁰Sensor de Vibração Anti-Furto desenvolvido pela Eletroeste.


