
Eletrônica

Redes Elétricas Inteligentes - REI

Smart metering
Geração distribuída
Automação de redes
Comunicação de dados
Monitoração remota
Gerenciamento inteligente de cargas
Abastecimento de veículos elétricos

Medidores de energia.
Projeto de P&D em redes
elétricas inteligentes

A área de Eletrônica do Lactec trabalha em pesquisa e desenvolvimento (P&D) com foco em projetos 
de equipamentos e sistemas eletrônicos aplicáveis para todos os segmentos de mercado. Possui larga 
experiência em desenvolvimentos de soluções para o setor elétrico e está aparelhada para
atender as demandas do setor industrial. 

O Lactec é pioneiro em pesquisas voltadas às redes elétricas inteligentes ou smart grids. Inovações que ganham o mercado 
como resultado dos estudos e desenvolvimentos com foco em sete grandes áreas:



P&D e consultoria em eletrônica em
atendimento aos mais diversos setores.

www.lactec.org.br

Para mais informações, entre em contato conosco pelo e-mail: comercial@lactec.org.br

Sistemas Eletrônicos Aplicados
em Redes Elétricas
Desenvolvimento de soluções inovadoras para o monitoramento,
planejamento, operação, manutenção e gestão comercial do sistema
elétrico, de modo a aprimorar toda a cadeia, desde a geração até a
distribuição.

Desenvolvimento de sensores para baixa, média e alta tensão;
Desenvolvimento de dispositivos de medição e monitoração contínua
do sistema elétrico;
Desenvolvimento de comunicação em redes de malha (mesh) para
uso em monitoramento e controle remotos;
Comunicação utilizando protocolos DNP 3.0 e IEC61850;
Soluções para combate a perdas técnicas e comerciais;
Medidores inteligentes para energia elétrica;
Soluções para interligação de energias renováveis na rede elétrica da
concessionária;
Sensores para detecção de faltas e equipamentos para qualidade de
energia;
Desenvolvimento de equipamentos de eletrônica de potência –
inversores, filtros ativos, conversores DC-DC de alto desempenho,
chaveamento estático.

Sistemas Eletrônicos para o
Mercado Industrial e Comercial

Sistemas de rastreamento (pessoas, veículos, objetos);
Sistemas de comunicação para Internet das Coisas;
Sistemas de criptografia de dados e certificação digital;
Equipamentos e dispositivos inteligentes para iluminação pública;
Desenvolvimento utilizando eletrônica de potência – inversores, no-
breaks, condicionadores, carregamento de baterias;
Sistemas de comando e monitoramento remoto.

Soluções de
Eletrônica Embarcada

Desenvolvimento de plataformas microprocessadas e processamento
digital de sinais;
Desenvolvimento de firmware dedicado à aplicação;
Desenvolvimento de soluções de eletrônica de baixo consumo;
Soluções de comunicação máquina-máquina (M2M);
Sistemas eletrônicos para controle de robôs e outros mecanismos
autômatos;

Projeto Girassol Eletrônico - luz solar transportada por fibras ópticas

Estrutura laboratorial para testes de protótipos

Dispositivos para operação em veículos e embarcações;
Sistemas de sensoriamento remoto;
Eletrônica para impressoras fiscais e não fiscais;
Dispositivos para reconhecimento facial;
Sistemas de monitoramento e atuação automática a partir de imagens.


