


QUEM SOMOS?

FOCO NOS PROBLEMAS

A Brax é uma startup focada em solucionar problemas em 
instalações elétricas. Nós oferecemos soluções para 
monitoramento e análise de vários fenômenos que afetam as 
instalações, baseado em sensores IoT e uma avançada 
plataforma online.

A saúde dos ativos elétricos e a Qualidade 
de Energia são essenciais para uma boa 

produção. 

Problemas como aquecimento em conexões 

e condutores, Descargas Parciais (Efeito 

Corona) podem danificar os equipamentos 

elétricos e causar paradas de fornecimento 

de energia e até acidentes e incêndios que 

acarretam em milhares de reais em prejuízo.    

Harmônicos, quedas e elevações de tensão de 

curta duração, desequilíbrio de tensão e 

transitórios são alguns parâmetros de Quali-

dade de Energia nas instalações elétricas que 

comprometem a eficiência dos equipamentos 

e sua vida útil, ocasionando falha no

fornecimento de energia elétrica e reduzindo 

a eficiência energética.
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Solucao

TEMPERATURA
Monitoramento de temperatura em 
condutores, conexões e equipamentos 
elétricos, por meio de sensores baseados em Iot. 
Substituindo inspeções periódicas de imagens 
termográficas.

DESCARGAS PARCIAIS
Monitoramento de descargas parciais em 
instalações e equipamentos elétricos de alta 
tensão, por meio de sensores baseados em Iot. 
Substituindo inspeções ultrassônicas periodicas 
e análise de óleo isolante.

ANÁLISE DE QUALIDADE 
DE ENERGIA
Monitoramento de qualidade de energia elétrica em 
tempo real por meio de analisadores inteligentes. 
Proporcionando eficiência energética e conheci-
mento das variáveis elétricas das instalações.  

EQUIPAMENTOS MONITORADOS

Painéis Elétricos, Subestações Elétricas, 
Disjuntores, Comutadores, Barramentos e cabos, 
Isoladores, transformadores

O Monitoramento de Ativos Elétricos Brax 
proporciona o monitoramento continuo por meio 
de sensores IoT passivos, sem fio e não invasivos. 
Os dados coletados pelos sensores são enviados 
para a nuvem, a plataforma Brax Cloud analisa os 
dados e identifica potenciais futuros defeitos. 



Nossa 
Tecnologia

AUMENTO DA 
RENTABILIDADE

AUMENTO DA 
CONFIABILIDADE

AUMENTO DA 
SEGURANÇA

Reduz inspeções 
manuais 

Menor custo de 
manutenção

Minimiza o tempo 
de parada

Prolonga a vida 
útil do ativo

Otimiza o desempenho 
dos ativos

Sensor de temperatura por contato de 
0 °C a 150 °C, comunicação sem fio e 
sem bateria.

Identificação rápida 
de defeitos

Planejamento e reparo 
proativos

Evita falhas de grandes
proporções

Monitoramento 
Preditivo

Melhora o tempo de 
resposta 

Monitora áreas de 
acesso limitado

Mantem funcionários e 
instalações seguros

Sensor ultrassônico de detecção de 
descargas parciais, umidade e 
temperatura ambiente, comunicação 
sem fio e sem bateria.

Gateway de aquisição de dados dos 
sensores, com comunicação sem fio 
(Wi-fi).

Analisador de qualidade de energia 
sem fio (Wi-fi) .

Desenvolvimento e fabricação própria.

GATEWAY
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DADOS
Todos os dados coletados dos sensores são 
enviados para a plataforma Brax Cloud. Tenha 
acesso as informações 24 horas por dia de onde 
estiver via internet.  

NOTIFICAÇÔES 
É possível definir avisos e alarmes de eventuais 
anomalias das instalações elétricas.

RELATÓRIOS
Obtenha relatórios e históricos dos dados das 
instalações elétricas de maneira fácil e rápida. 

+55 19 3532-3203

contato@braxelectric.com.br

www.braxelectric.com.br

Av. Marginal Presidente Kennedy, 900,
Bairro do Estádio, Rio Claro-SP,

Plataforma on-line de análise e visualização de 

dados, gerencia o monitoramento de

temperatura, descargas parciais, umidade e 

qualidade de energia. Realiza diagnósticos

automáticos de eventuais defeitos, emite alar-

mes, notificações, relatórios e históricos. 

+55 19 99172-6604

https://api.whatsapp.com/send?phone=5519991726604
mailto:contato@braxeletric.com.br
https://www.braxelectric.com.br
https://goo.gl/maps/eyD5JhJmgCFw6BM58

