
  

 

 Avenida Getulio Vargas, 1340                      

Jacareí - SP   Condomínio Empresarial Jacareí   

: (12) 3962-7292  

       www.accuracyautomation.com 

 

 Focada na indústria e seus diversos      

segmentos de automação, a ACCURACY         

AUTOMATION vem desde 2007                

aperfeiçoando suas atividades, desenvolvendo 

projetos e soluções personalizadas em        

eletrônica clássica e de potência oferecendo 

produtos e serviços na área de automação   

industrial, procurando permanentemente    

alcançar índices elevados de qualidade na 

prestação de serviços e desenvolvimento de 

sistemas.   

           Com profissionais capacitados e         

especializados em eletrônica e automação,  

estamos aptos a oferecer soluções rápidas,                       

práticas e com alta relação de custo benefício 

final. 



 

Nossa empresa proporciona uma história de 

parceria com clientes dos mais diversos          

segmentos de mercado, onde absorvemos         

flexibilidade e conhecimento inigualáveis nos  

permitindo oferecer serviços com sólida          

experiência, precisão e agilidade.  

Alimentício  | Automotivo  | Energia  |  

       Farmacêutico  |  Metalúrgico   

|  Papel / Celulose  |  Química  |  Têxtil     

  Atuamos em 

     - Reparo de Equipamentos Eletrônicos - Sistemas em   
Bancada / Atendimento em campo. 

    - Projetos de equipamentos Eletrônicos  

    - Serviço para QCS 

    - Scanner - Sensores 

    - Sistema de Imagens 

    - Desenvolvimento de Software  

    - Nacionalização e Fabricação de Peças e equipamentos  

    - Montagens de Painéis  

    - Desenvolvimento/Melhorias de Lógica para PLC e IHM  

    - Retrofitting  

 

www.accuracyautomation.com 

Área de Atuação 

Atividades: 

Serviço de Automação. 

- Consertos de Inversores de freqüência, Soft-Start,   

Servo Acionamento, Acionamentos DC, IHM  

- Projetos e atualização de sistemas  

- Comissionamento e startup  

- Serviços especializados em equipamentos de automação 

específicos, tais como rebobinadeiras, NipcoFlex, EcoChange, 

entre outros.  

-  Implementação de soluções e lógicas para sistemas novos 

e atualizações. Melhorias em sistemas existentes.  

 

Reparos em: 

- Placas Eletrônicas  

- IHM´s e Similares 

- PLC´s - Cartões de I/O Digital ou Analógico 

- Projetos dedicados com Microcontroladores 8051  

- Atuadores Calcoil  

Modulejet 

 

Parceiros Certificados: 

 

      Mais de 1.000 instalações em 35 países nos       

maiores produtores de papel sendo que mais de 80% 

dos sistemas representam pedidos repetidos =>      

Tecnologia, confiabilidade e RESULTADOS! 

“Maximize sua visão para Maximizar seus Resultados” 

www.papertech.ca 

Fornecemos os       

Atuadores  de Fabricação 

e Tecnologia própria 

 

      A Accuracy dispõe de ferramentas desenvolvidas 

pela própria empresa que trás facilidades durante uma            

manutenção em paradas programadas e até mesmo em uma           

emergência.   

 - Serviços especializados para Sistemas de Controle de 

Qualidade (QCS) e controles  transversais para máquinas de 

papel e celulose  


