
 

Declaração de Recomendação de Certificação - Copyright Bureau Veritas Certification, 2010   

  

DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  

  

Declaramos que a empresa Weg Equipamentos Elétricos S/A - Automação foi 

auditada e seu Sistema de Gestão da Qualidade foi recomendado para a certificação 

em 16 de Março de 2018 de acordo com a(s) norma(s) NBR ISO 9001:2015, 

abrangendo o seguinte escopo: 

Projeto, desenvolvimento, fabricação, venda, comercialização de partes e 

peças, start-up e assistência técnica de inversores de frequência, conversores 

CC, servoconversores, soft-starters, componentes elétricos e telefônicos, 

sensores, sensores para atmosfera explosivas, sistemas de sensoreamento 

para automação industrial e proteção humana, interruptores, tomadas, 

plugues, adaptadores, dispositivos elétricos e telefônicos de instalação de 

baixa tensão para uso industrial, residencial e similar, controladores lógicos 

programáveis, medidores eletrônicos de energia, quadros e painéis elétricos 

de baixa e média tensão, salas elétricas / eletrocentros / subestações até 36,2 

kv, contatores, relés de sobrecarga, capacitores, chaves de partida, 

dispositivos de comando e sinalização, protetores e temporizadores 

eletrônicos, disjuntor-motor, disjuntores em caixa moldada, relés inteligentes, 

relés de nível e fusíveis, nobreaks, retificadores, carregadores de baterias, 

inversores de tensão, conversores estáticos, chaves estáticas de transferência 

e reguladores de tensão. Comercialização e assistência técnica de 

minidisjuntores, interruptores diferenciais-residuais, protetores de surto, 

disjuntores abertos, chaves seccionadoras, quadros de distribuição, bornes, 

baterias e soluções para sistemas IT médico. 
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Assim que o processo de Decisão de Certificação seja concluído e não existam 

pendências, o certificado será emitido. 

 

Jaraguá do Sul, 16 de Março de 2018.

 

 

 

Marco Francisco Prauchner 

Auditor Líder  
Bureau Veritas Certification 
 
 
 
 

SSIITTEESS  RREECCOOMMEENNDDAADDOOSS  
RAZÃO SOCIAL ENDEREÇOS 

 
WEG Equipamentos S.A. 

– Automação 
 

WEG Drives e Controls 
Automação Ltda 

Av. Pref. Waldemar Grubba, 3000, 89.256-900 – Jaraguá do 
Sul/SC 

Rua Venâncio da Silva Porto, 399, Vila Lenzi, 89.252-230 – 
Jaraguá do Sul/SC 

Rua Rosa Orsi Dalçóquio, 100, Cordeiros 88.311-720 – 
Itajaí/SC 

Avenida Moema, 862, Indianópolis – São Paulo/SP 

 


