


A A&C é uma empresa que atua na área de eletrônica e automação desde
1991, desenvolvendo e produzindo equipamentos, soluções e serviços com qualidade
e tecnologia de ponta.

Principais áreas de atuação:

 Baterias.
 Laboratório.
 Automobilística.
 Moto.
 Náutica.
 Telecomunicação.
 Produção.
 Manutenção.
 Calibração.



 Oferecer produtos com tecnologia de ponta.

 Ser referência em qualidade de produtos e prestação de serviços.

 Contribuir diretamente para o sucesso de nossos clientes, conscientes 
que somos, que destes dependem o nosso sucesso.

 Investir e incentivar, nossos colaboradores, para seu sucesso 
profissional,  para sermos cada vez melhores.

 Trabalhar com ética e retidão, para não comprometer o futuro. 

 Contribuir com o planeta e com a sociedade, para que possamos sonhar 
com um futuro melhor.
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 Identificar as necessidades dos nossos clientes e do mercado.

 Pesquisar e encontrar soluções.

 Elaborar projetos consistentes com as necessidades.

 Desenvolver o protótipos.

 Desenvolver softwares dedicados aos produtos.

 Tornar a solução industrializável.

 Produzir.

 Controlar a qualidade.
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 Contamos com laboratório de desenvolvimento equipado 
com instrumentos de última geração;

 Pessoal habilitado e capacitado;

 Em constante atualização e sincronismo com a tecnologia.
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 Carregadores de Baterias para os seguimentos; motos, 
automotivo, náutico, estacionaria, tracionaria  e especiais;

 Analisadores elétricos para moto, automotivo e outros;

 Painéis para Formação de Baterias, com diversas 
especificações quanto a tensão e corrente;

 Painéis de Testes Cíclicos de Baterias, com diversas 
especificações quanto a tensão e corrente;

 Painéis de testes de descarga de baterias, com diversas 
especificações quanto a tensão e corrente;

 Medidores de Consumo Automotivo;
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 Equipamentos Náuticos tais como: Painéis de comando e 
Sistemas de Monitoração, alarme e controle;

 Testes eletrônico de isolação dielétrica até 20kV com picos de 
10 microsegundos.

 Registradores eletrônicos especiais.

 Comandos Eletrônicos.

 Sensores de temperatura para diversas aplicações. 

 Sensores especiais.

Obs: Todos os produtos eletrônicos da A&C são microprocessados. 
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Carregador BC200WP
Desenvolvido para baterias 12V de Motocicletas 

◦ Microprocessado;
◦ 3 Estágios de Carga;
◦ Tensão de alimentação:100 a 240Vac  (automático);
◦ Corrente máxima de saída: 10A; 
◦ Potência máxima de saída: 170W;
◦ De 01 até 04 baterias simultaneamente;
◦ Seleção de corrente de tensão via teclado;
◦ Proteção contra polaridade invertida;
◦ Indicações através de leds,  dos estágios, da 

programação , das falhas e da alimentação;
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Carregador BC200W: 
Desenvolvido para baterias 12V Automotivas

◦ Microprocessado;
◦ 3 Estágios de Carga;
◦ Tensão de alimentação:100 a 240Vac (automático);
◦ Corrente máxima de saída: 10A; 
◦ Potência máxima de saída: 160W;
◦ Para 1 bateria;
◦ Seleção de corrente de tensão via teclado;
◦ Proteção contra curto na saída;
◦ Proteção contra polaridade invertida;
◦ Indicações através de leds,  dos estágios, da 

programação, das falhas e da alimentação;
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Carregador BC200T
Desenvolvido para banco de baterias 24 V.

◦ Microprocessado;
◦ 3 Estágios de Carga;
◦ Tensão de alimentação:100 a 240Vac (automático);
◦ Corrente máxima de saída: 6A; 
◦ Potência máxima de saída: 192W;
◦ Seleção de corrente de tensão via teclado;
◦ Proteção contra curto na saída;
◦ Proteção contra polaridade invertida;
◦ Indicações através de leds,  dos estágios, da 

programação, das falhas e da alimentação;

Índice



Carregador BC200A
Desenvolvido para baterias Optma 12V 

◦ Microprocessado;
◦ 3 Estágios de Carga;
◦ Software especifico para baterias óptima.
◦ Tensão de alimentação:100 a 240Vac (automático);
◦ Corrente máxima de saída: 10A; 
◦ Potência máxima de saída: 160W;
◦ Para 1 bateria Optma;
◦ Seleção de corrente de tensão via teclado;
◦ Proteção contra curto na saída;
◦ Proteção contra polaridade invertida;
◦ Indicações através de leds,  dos estágios, da 

programação, das falhas e da alimentação;
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Carregador BC200S
A linha BC200 Special, é desenvolvida para atender 
aplicações específicas, como solução inovadora e 
inteligente, de modo a oferecer maior durabilidade à bateria 
e confiabilidade ao sistema.

◦ Microprocessado;
◦ 3 Estágios de Carga;
◦ Tensão de alimentação:100 a 240Vac (automático);
◦ Potência máxima de saída: até 240W;
◦ Em 12V, ou em outras tensões para bancos de 

baterias. 
◦ Para sistemas de gerador, de emergência, 

aplicação náutica e outras.
◦ Indicações através de leds,  dos estágios, das 

falhas e da alimentação;
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Carregador BC800W
Desenvolvido para baterias 12V Automotivas

◦ Microprocessado;
◦ 3 Estágios de Carga;
◦ Tensão de alimentação:200 a 240Vac, ou 

opcional em 110Vac;
◦ Corrente máxima de saída: 40A; 
◦ Potência máxima de saída: 640W;
◦ Para 1 bateria;
◦ Seleção de corrente de tensão via teclado;
◦ Proteção contra curto na saída;
◦ Proteção contra polaridade invertida;
◦ Indicações através de leds,  dos estágios, da 

programação, das falhas e da alimentação;
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Carregador BC800WP
Desenvolvido para baterias 12V Automotiva 

◦ Microprocessado;
◦ 3 Estágios de Carga;
◦ Tensão de alimentação:200 a 240Vac, 

opcional em 110Vac;
◦ Corrente máxima de saída: 40A; 
◦ Potência máxima de saída: 640W;
◦ De 01até 4 baterias simultaneamente;
◦ Seleção de corrente de tensão via teclado;
◦ Proteção contra curto na saída;
◦ Um disjuntor para cada saída.
◦ Indicações através de leds,  dos estágios, da 

programação, das falhas e da alimentação;
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Carregador BC800T:
Desenvolvido para banco de baterias 24V.

◦ Microprocessado;
◦ 3 Estágios de Carga;
◦ Tensão de alimentação:200 a 240Vac, ou 

opcional em 110Vac;
◦ Corrente máxima de saída: 20A; 
◦ Potência máxima de saída: 640W;
◦ Seleção de corrente de tensão via teclado;
◦ Proteção contra curto na saída;
◦ Proteção contra polaridade invertida;
◦ Indicações através de leds,  dos estágios, da 

programação, das falhas e da alimentação;
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Carregador BC800S:
A linha BC800 Special, é desenvolvida para atender 
aplicações específicas, como solução inovadora e 
inteligente, de modo a oferecer maior durabilidade à bateria 
e confiabilidade ao sistema.

◦ Microprocessado;
◦ 3 Estágios de Carga;
◦ Tensão de alimentação de 200 a 240Vac, ou 

opcional em 110Vac;
◦ Potência máxima de saída até 800W;
◦ Em 12V, ou em outras tensões para bancos de 

baterias. 
◦ Para sistema estacionário (gerador), fracionário, de 

emergência, aplicação náutica , bateria Optima, e 
outros;

◦ Indicações através de leds,  dos estágios, das falhas e da 
alimentação;
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Analisador EA250 12V:
Desenvolvido para análise elétrica de motocicletas.

◦ Microprocessado.
◦ Teste de baterias com até 250 A de CCA;
◦ Alimentação pela própria bateria em teste;
◦ Display LCD;
◦ Fácil programação via teclado;
◦ Proteção contra polaridade invertida;
◦ Interface RS232 para comunicação com PC e 

emissão de relatórios;
◦ Medição de corrente de fuga;
◦ Acompanha: Software TesteView, Cabo 

Comunicação, Cabo de medição externa.
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Analisador EA350 12V
Desenvolvido para análise elétrica automotiva leve

◦ Microprocessado;
◦ Teste de baterias até 700 A de CCA.
◦ Alimentação pela própria bateria em teste;
◦ Corrente máxima dos testes: 350A
◦ Display LCD;
◦ Fácil programação via teclado;
◦ Proteção contra polaridade invertida;
◦ Interface RS232 para comunicação com PC e emissão 

de relatórios;
◦ Realiza testes de alternador 12V até 130A;
◦ Medição de corrente de fuga;
◦ Entrada para alicate amperímetro;
◦ Acompanha: Software TesteView, Cabo Comunicação, 

Cabo de medição externa;
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Analisador EA500 12V
Desenvolvido para análise elétrica automotiva 
pesada

◦ Microprocessado.
◦ Teste de baterias até 1000 A de CCA.
◦ Alimentação pela própria bateria em teste;
◦ Corrente máxima dos testes de 500A
◦ Display LCD;
◦ Fácil programação via teclado;
◦ Proteção contra polaridade invertida;
◦ Interface RS232 para comunicação com PC e emissão de 

relatórios;
◦ Realiza testes de alternador 12V até 130A;
◦ Medição de corrente de fuga;
◦ Entrada para alicate amperímetro.
◦ Acompanha: Software TesteView, Cabo Comunicação, 

Cabo de medição externa;
Índice



Analisador EA500 12V/24V:
Desenvolvido para análise elétrica automotiva 
pesada

◦ Microprocessado;
◦ Teste de baterias até 1000 A de CCA.
◦ Alimentação pela própria bateria em teste;
◦ Corrente máxima dos testes de 500A
◦ Display LCD;
◦ Fácil programação via teclado;
◦ Proteção contra polaridade invertida;
◦ Interface RS232 para comunicação com PC e emissão 

de relatórios;
◦ Realiza testes de alternador 12V e 24V até 130A;
◦ Medição de corrente de fuga;
◦ Entrada para alicate amperímetro.
◦ Acompanha: Software TesteView, Cabo Comunicação, 

Cabo de medição externa
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Analisador de Consumo para veículos 12V
Desenvolvido para analise de corrente de fuga veicular

◦ Microprocessado;
◦ Alimentação pela própria bateria em teste;
◦ Leds indicadores da condição de consumo da bateria;
◦ Programação em função da capacidade da bateria, via teclado;
◦ Proteção automática contra sobrecargas;
◦ Compacto e de fácil utilização;
◦ Indicação de estado de carga da bateria;
◦ Baixo custo;
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Painéis Náuticos:
Desenvolvidos para ambientes sujeitos à maresia e umidade

◦ Microprocessado;
◦ A prova de d’água (gotejamento);
◦ Frontal em aço inox;
◦ Brilho dos leds indicadores ajustável para noite ou dia.
◦ Modelos: 3, 6 e 10 funções.
◦ Fusíveis automotivos interno.
◦ By-pass interno de fácil utilização . 
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Placas Eletrônicas

Desenvolvemos e produzimos placas eletrônicas para as 
mais diversas aplicações.

◦ Microprocessadas ou não;
◦ Placas em montagem PTH e SMD;
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Painel de formação de Baterias:
Desenvolvido para a formação de baterias 
automotivas e de motocicletas

◦ Controle microprocessado;
◦ Módulos de potência individuais;
◦ Número de módulos de acordo com a produção 

desejada e a potencia de trabalho;
◦ Função descarga, opcional;
◦ Interface homem-máquina realizado via PC, por 

meio de software em LabView;
◦ Monitoramento e registro de dados em gráficos ou 

tabelas;
◦ Controle de temperatura proporcional por degraus;
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Painel de Teste Cíclico:
Desenvolvido para aplicação em laboratório 
submetendo as baterias a ciclos de carga e descarga.

◦ Modular microprocessado
◦ Controle individual de processamento;
◦ Controle individual de potência;
◦ Interface homem-máquina realizado via PC, por 

meio de software em LabView;
◦ Programação de corrente, tensão ,tempos e limites ;
◦ Vários opções quanto a tensão e corrente. 
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Painel High Rate:
Desenvolvido para teste de baterias com 
descarga de alta corrente.

◦ Controle microprocessado;
◦ Para baterias 12V;
◦ Corrente de descarga de 300A a 2500A;
◦ Para uso em linhas de produção e 

laboratórios;
◦ Interface homem-máquina realizado via PC, 

por meio de software em LabView;
◦ Monitoramento e registro de dados em 

gráficos ou tabelas;
◦ Programável;
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Cabo auxiliar de partida Professional:
Desenvolvido para transferência de carga em veículos e 
pesados e leves.

◦ Cabos em cobre (Cu) com 25mm² de seção;
◦ Mordentes em latão estanhado;
◦ 2,5 metros de comprimento;
◦ Dupla isolação;
◦ Pinças em material isolante;
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 Endereço:
◦ Rua Itápolis, 84 Vila Vivaldi
◦ São Bernardo do Campo – SP - Brasil
◦ CEP: 09615-040

 Telefones:
◦ 55 (11) 4368-4202

 Email:
 sac@aecautomacao.com.br
 vendas@aecautomcao.com.br

www.aecautomacao.com.br
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