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DSNGs em furgões

TECNOLOGIAS INTEGRADAS



A T-Gex é uma das mais completas empresas do segmento de fabricação
de componentes satelitais do Brasil e uma das principais fabricantes de sistemas
e refletores para antenas off set em Fibra de Carbono.

Em suas instalações, na cidade de São Paulo - SP, dispõe de completa estrutura
para desenvolvimento e fabricação de equipamentos, mecanismos e dispositivos
utilizados em seus produtos e unidades integradas.

A estrutura fabril é complementada por sua divisão de montagem de unidades
o que a torna única empresa a oferecer a seus clientes a segurança
e a versatilidade de um “one stop shop” capaz de suprir todas as necessidades
em um único local, inclusive soluções customizadas.

Desde o projeto, fabricação e manutenção de componentes mecânicos,
elétricos, eletrônicos, hidráulicos e pneumáticos, incluindo divisão própria
de modelagem e moldagem de materiais compósitos, tudo é produzido “in house”.

Conheça a T-Gex e seus produtos, são 12 anos de experiência em Broadcasting
a seu serviço.

Estamos à sua disposição.
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Infraestrutura interna
(isolamento térmico, racks, sofás, layout e etc.)

Assim como todos os demais produtos integrados
às DSNGs e UMs Ibrasat, os racks e acabamentos
internos também são produzidos em nossa fábrica

para que possamos sempre atender às
necessidades específicas de nossos clientes.

Cores, texturas e materiais utilizados no
acabamento interno das unidades, podem ser
definidos pelo cliente, seguindo os padrões
da identidade visual de sua empresa.

Dispomos de toda a infraestrutura necessária
para elaborar projetos customizados.

Uma vez que todos os componentes e equipamentos
da infraestrutura, são desenvolvidos e fabricados em

nossas  próprias instalações, em havendo
necessidade de manutenção ou reposição de peças,

tudo é resolvido em um único telefonema.
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Fibra de Carbono x Alumínio

Antenas “drive away”

Ao contrário dos refletores de alumínio, os fabricados em
resinas e fibra de carbono são indeformáveis.
O alumínio é um material maleável, ou seja, comdeforma-se
impactos e vibrações.
O compósito técnico estrutural, , pois suanão deforma
composição culmina em um plástico rígido e muito resistente.

Isso explica porque os grandes fabricantes de antenas móveis
utilizam compósitos e não alumínio.

Em refletores de alumínio, utilizados em unidades móveis de
transmissão, a deformação se dá pelas vibrações do veículo.

Tais deformações compromentem o desempenho da antena e
causam sérias interferências na transmissão, muitas vezes
porque os feixes são desviados por amolgamentos ou
vincos nas chapas.

Outro problema é que nas antenas deformadas, perde-se
fácilmente o “gabarito” da distância e ângulo exato do alimentador
com relação ao refletor, comprometendo ainda mais as condições
de transmissão.

Fibra de Carbono x Alumínio

A T-Gex desenvolve e fabrica refletores off set, em fibra de
carbono, para antenas de transmissão e recepção.

Com tecnologia proprietária de modelação e moldagem,
nossos sistemas de apontamento, sejam manuais

ou elétricos, foram projetados para resistir às severas
condições de operação, características de um país de

grandes dimensões como o Brasil.

Produzimos sistemas de antenas “off-set”
nos tamanhos 1,8m , 2,4m e 3,6m.
Com mecanismos de apontamento
manuais e elétricos.

Nossas antenas são homologadas
pela ANATEL.

Conheça nossas antenas de alto desempenho, solicitando o
catálogo técnico da antena de sua preferência ao nosso
departamento comercial.
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Niveladores Hidráulicos

Somos fabricantes de niveladores eletrohidráulicos
específicos para unidades móveis e DSNGs.

Desenvolvemos e produzimos cada componente
dos sistemas hidráulicos, desde os cilindros e

patolas, até a unidade hidráulica e de controle.

Veja mais detalhes, solicitando nosso catálogo técnico de fabricação e montagem

Nosso sistema funciona conectado à bateria do
veículo com unidade hidráulica embarcada, que
permite avanço independente, gradual
e suave dos quatro atuadores.

Hastes atuadoras em aço níquel
tratadas térmicamente e cromadas.

Os atuadores hidráulicos, são capazes de elevar a unidade a até
150 mm do piso e com isso, compensar desníveis acentuados.

As patolas articuladas permitem o perfeito assentamento mesmo
em superfícies acidentadas e desniveladas.

Dada à robustez dos cilindros e hastes, o índice de manutenção
desse tipo de nivelador é extremamente baixo e a possibilidade de
dano ao equipamento, em operação normal, é práticamente nula.

Para aplicações menos críticas e/ou
veículos menores, como caminhonetes
e pequenos carros de carga, dispomos
de unidades niveladoras elétricas.

Ministramos treinamento e orientação técnica a
nossos clientes, sem custo adicional.
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Geradores

Veja mais detalhes, solicitando nosso catálogo técnico de fabricação e montagem

Somos fabricantes de gabinetes termoacústicos
e de sistemas de troca de ar para arrefecimento

de geradores a gasolina.

Nossos gabinetes e sistemas de ar forçado recirculante,
melhoram o desempenho em trabalho contínuo e

aumentam a vida útil do equipamento.

Nosso exclusivo sistema de blimpagem de
grupos geradores, movidos a gasolina e
refrigerados a ar, reduz significativamente
os gastos com manutenção.

A baixa complexidade dos geradores
refrigerados a ar, permite inclusive a manutenção
dos equipamentos em campo, no caso de
emergências.

Para aplicações, nas quais a segurança e confiabilidade
são requisitos essenciais, utilizamos geradores a díesel.

Os melhores fabricantes mundiais integram, em seus
geradores, sistemas de controle de frequência e

também de proteção, que tornam os equipamentos
muito mais confiáveis e duráveis.

Geradores a díesel requerem maior cuidado em sua
operação diária, além de manutenções preventivas e

preditivas regulares.

Somos instaladores e realizamos manutenção
em geradores díesel e gasolina embarcados.
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Condicionador de ar
(tipo “roof mounted” para furgões)

Instalamos condicionadores de ar
específicos para uso veicular, preparados

para suportar vibrações e impactos
inerentes ao movimento do veículo.

Produzimos carenagens especiais de
proteção, em fibra de vidro, para

equipamentos roof mounted e split.

Os condicionadores podem ser carenados com
cobertura especial, mais resistente, ou
instalados com sua cobertura original.

Executamos a instalação e manutenção de
condicionadores de ar embarcados em veículos.

O correto uso do sistema de condicionamento
de ar, deve ser alvo de treinamento para

operadores e técnicos de campo.

Desde o correto nivelamento do veículo
até a abertura de portas, tudo deve

ser considerado e informado aos usuários.

Podemos instalar sistemas simples ou com
mais de um equipamento, trabalhando
em 1+1 ou 2+0.
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Sistemas elétricos
(compactos, para furgões)

UPS - 2

UPS - 1

CADEIA
1

(220VAC)

CADEIA
2

(220VAC) CONDICIONADO DE AR
(110 ou 220VAC)

CADEIAS 1 e 2
(110VAC)

ILUMINAÇÃO
(12 VCC e/ou 220VAC)

GRUPO GERADOR
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COMANDO

BANCO DE TRAFOS

TRAFO
COMPENSADOR

Diagrama de blocos

Painel e gabinete com SSRs

Nosso projeto elétrico típico é dividido em:
� Circuito de comando e circuito de monitoramento.
� Cadeia Principal (220VAC).
� Cadeia Secundária ou “stand-by” (220VAC).
� Circuitos 110VAC com chaveamento automático.
� Comutação de “bypass” parcial e integral dos circuitos.
� Disjuntores de proteção dos 19 circuitos independentes.
� Chaveamento dos UPS.cross connection
� Todos para operação em 50/60Hz.
� Leitura de até sete pontos do circuito em um único medidor.

Entrada de AC e A/V interna, com
cabeamento pelo piso.
Sem escotilhas na lateral do veículo.

Veja mais detalhes, solicitando nosso catálogo técnico de fabricação e montagem

Somos fabricantes de paineís compactos especiais para
circuitos elétricos de DSNGs.

Nosso sistema elétrico básico é composto por circuito
redundante com entrada principal e entrada auxiliar
além da alimentação proveniente do grupo gerador.

Painel / gabinete compacto

Este painel de controle dispõe de indicador
digital de grandezas elétricas, podendo ler e
memorizar até 23 parâmetros.

Nosso sistema de compensação de baixa tensão
confere ao operador a possibilidade de corrigir a

tensão de entrada em até +50VAC, divididos
em cinco escalas.

Assim sendo, se uma fonte de energia externa
disponibilizar até 170VAC, a unidade e

consequentemente, os UPSs, poderão ser
alimentados com 220VAC à partir de nosso sistema.

Desenvolvemos e/ou montamos os sistemas elétricos conforme
a necessidade ou especificação do cliente.



TECNOLOGIAS INTEGRADAS

Calibrador Automático

Suspensão a ar

A “dureza” da suspensão pode
ser ajustada por uma válvula
instalada próxima ao banco
do motorista.

Veja mais detalhes, solicitando nosso catálogo técnico de fabricação e montagem

Somos fabricantes de compressores de ar para veículos
leves, caminhonetes e furgões, além de estruturas de

suporte e reforços de chassi para suspensão a ar, assim
como instalamos rodocalibradores e seus sistemas de

A suspensão pneumática montada sobre as molas traseiras,
confere ao veículo maior maciez e estabilidade.
Com a suspensão devidamente regulada os impactos são
minimizados em todo o conjunto e principalmente nos
equipamentos embarcados.

O calibrador automático é indispensável para manter
constante a pressão dos pneus, reduzindo o

desgaste e economizando combustível.
Funciona também como um dispositivo de

segurança, visto que pode manter a pressão
dos pneus, mesmo que um deles esteja com um

pequeno furo, até que se possa encontrar um local
apropriado para repará-lo.

Como alguns veículos não dispõem de sistema
pneumático integrado, desenvolvemos um compressor

de ar que, conectado a um reservatório, alimenta tanto a
suspensão pneumática, quanto o calibrador automático.
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