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. Aumento da produtividade;
. Redução dos custos.
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A automação dos processos é uma das mais importante ferra-
menta para o aumento da produ�vidade e a redução dos custos, 
melhorando significa�vamente o desempenho e a qualidade da 
produção.
A VR Painéis é uma empresa especializada no desenvolvimento 
de soluções completas para automação e controle de processos, 
incluindo:

Programação de CLP’s e IHM’s
1) Trabalhamos com os principais e mais renomados fabricantes 
de CLP’s e IHM’s do mercado, como Rockwell, Siemens, Schnei-
der, Altus etc.
2) Desenvolvemos nossos so�wares dentro dos mais rigorosos 
padrões de Engenharia e normas técnicas, tudo muito bem 
organizado e pensado na rapidez e facilidade das equipes de 
manutenção.
3) Os so�wares desenvolvidos para as IHM’s procuram repre-
sentar a realidade da operação, buscando sempre a riqueza de 
detalhes, a eficiência e a simplicidade na comunicação na 
Interface Homem e a Máquina.

Sistema Supervisório – SCADA
Nossos sistemas de supervisão são programa-
dos com os mais modernos e u�lizados 
so�wares do mercado, procurando sempre a 
melhor representação da realidade da 
operação. Nossos sistemas supervisório 
geralmente são compostos por:
1) Tela de Apresentação
2) Telas de processos
3) Telas de Controle
4) Tela de Alarmes.
5) Relatórios Gerais conforme a necessidade 
do cliente.

Nosso setor de automação é formado por 
profissionais especializados e capacitados, 
em constante treinamento, atuantes em 
todas as fases do processo, desde o projeto 
até o start-up, tendo como principal obje�vo, 
superar as expecta�vas de nossos clientes 
com serviços de qualidade e custos compe��-
vos.
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