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Empresa
Nascida em 1987, Sael oferece controles de processo e sistemas integrados para Automação Industrial. Dentro 
da missão, Primeiro o Cliente, SAEL foi premiada com o título de fabricante dedicado para qualquer sistema de 
automação.
•	 Duas bases e mais de 45 colaboradores diretos na Itália
•	 Histórico de parceria em terceirização local 
•	 Rede de representantes e serviços em todo o mundo 
•	 Parceiros fabricantes nos EUA e Ásia
•	 Técnicos de hardware & Software para os trabalhos, projetos e desenvolvimentos
•	 12% do orçamento para P & D ( pesquisa e desenvolvimento) 
•	 Mais de 5000 equipamentos eletrônicos instalados no mundo
•	 Acionamentos AC e DC próprios e barramentos DC.
•	 Sistemas de controle de supervisão com tecnologia própria
•	 Sistema integrador com os Drivers mais populares existentes

SAEL é líder nos segmentos, papel, aço, plástico, borracha, máquinas de fio metálico e cobre. A grande impressão 
técnica permite oferecer soluções personalizadas: desde os mais pesados até os de uso geral.

SAEL baseia-se na gestão da produção enxuta 
(lean management). Recentemente aplicado 
o SBS – Sael Business System (sistema de 
negócios SAEL).

SAEL é uma empresa certificada com ISO9001.    

Company
Born in 1987, Sael offers Integrated 
Systems and Process Controls for Industrial 
Automation.Within the mission Customer First SAEL awarded the title of taylor maker for any automation system
•	 Two sites and over 45 direct employees in Italy
•	 Historical local outsourcing network partnership
•	 Worldwide Service Points Network
•	 Manufacturing partnerships in USA and Asia
•	 Hardware & Software technicians for job projects and developments
•	 12% of the budget to R&D
•	 Over 5000 electronic equipment installed in the world
•	 AC and DC own Drives and the main Field buses
•	 Supervision Control systems with own technology
•	 System Integrator with the most popular Drivers

SAEL is a leader on Paper, Steel, Plastic and Rubber, CN and.MetallicWire machines.The big technical imprinting 
allows to offer custom solutions: from Heavy Duty up to the General Purpose.

SAEL is based on lean production management. Recently applied the SBS (SAEL Business System).

SAEL is an ISO9001 certified company.



Divisão de Papel
Competência, dinamismo, 24/24 em produções contínuas são o marco deste mercado.

Essas exigências se encaixam o DNA da empresa. É por 
isso que a Divisão de Papel é uma parte importante do 
principal negócio da SAEL. Segue aqui, algumas das 
aplicações realizadas para as principais indústrias de 
papel:
•	 Tecnologia AC, DC e mista para a acionamentos de 

máquina de papel
•	 Implementações de Motores e Drives dentro de 

aplicações existentes
•	 Máquinas de revestimento “On-Line” e “Off-line”
•	 Reformas em acionamentos de analógico para digital
•	 Supercalandras e Calandras
•	 Rebobinadeiras e posicionamento das unidades de 

corte
•	 Reformas na Automação de Variroll, Varidur, Varistep, 

Variplus, Varitop 
•	 Enroladeiras e Desenroladeiras
•	 Cortadeiras com facões fixos e sincronizados
•	 Reformas de máquinas e equipamentos Jagenberg, 

Bielomatik e SMP, HXE, DURAG sistemas de controle
•	 PLC e Supervisorios para preparação de tinta
•	 Soft Starters e Inversores para motores de corrente 

alternada



Paper Division
Competence, Dynamism, 24/24 continuous production are the must of this market.
Those requirements fit into the Company DNA. This is why the Paper Division is an important part of the Core 
business of SAEL. Hereafter some of the applications made for the main Paper industries:
•	 AC,DC and Mixed technology for paper machine drive
•	 Motors and Drives implementations within existing applications
•	 In-Line and off-Line Coating Machines
•	 Revamping of drive controls from analog into digital
•	 Calanders and Supercalanders
•	 Rewinders and Slitters with cutting units and frame positioning
•	 Variroll,Varidur,Varistep,Variplus,Varitop automation revampings
•	 Winders and Unwinders
•	 Synchronous and Fixed Blade Sheerers
•	 Revamping of Jagenberg, Bielomatik machines equipments and SMP,HXE,DURAG control systems
•	 PLC and Supervisors for Colors Preparation
•	 Soft Starters and Inverters for AC Motors



Divisão de Aço
A produção de fabricação de aço é o típico mercado de 
exportação dos países emergentes. O duplo desafio para 
SAEL é atender aos altos requisitos técnicos com o 
gerenciamento mais fácil possível, permitindo que qualquer 
operador possa conduzir a máquina.

Equipamentos eletrônicos e automação para:
•	 Nivelamento e corte de lâminas
•	 Fábricação de Perfis, tubos electro-soldados e tesouras
•	 Linhas de corrugados e de painel sanduíche
•	 Circular e Partida/Parada de tosquiadores ( tesouras)
•	 Linhas de Corte com cintas e descarga automática
•	 Segmentação, chanframento e máquinas de transformação

Steel Division
The Steel manufacturing production is the 
typical export in emerging countriesmarket.
The double challenge for SAEL is to meet the 
high technical requirements with the easiest 
management possible allowing any operator to 
drive the machine. Electronic equipments and 
automation for:
•	 Levelling and Cutting Sheets
•	 Profile and electro-welded tube mills, flying cut 

off
•	 Corrugated and Sandwich Panel Lines
•	 Circular and Start/Stop Sheeters
•	 Slitting Lineswith strapping andautomatic 

unloading
•	 Threading, Chamfering and Turning machines



Divisão de Fio
A aplicação em trefiladores de fio metálico é a antiga paixão do SAEL; nos 
últimos vinte anos mais de 2000 equipamentos foram exportados no 
mundo. 
Ao longo de 20 anos de história e sucesso dentro das principais aplicações:
•	 Máquinas de fiação para o cobre e aço Único e Multifios 
•	 Máquinas de desbaste para arames 
•	 Enroladores automáticos 
•	 Linhas automáticas de Reenroladores 
•	 Máquinas de Bouncers 
•	 Máquinas de colocação de fio 
•	 Linhas de extrusão completa 
•	 Máquinas de esmaltagem 
•	 Máquina de trefilação à seco 
•	 Máquina de trefilação em banho
•	 Rebobinador e Enrolador automático 
•	 Linha de Strend PC – (linha para cabo protendido)
•	 Trefiladora de PC – (trefiladore de cabo protendido)

Wire Division
The metallic wire application is the old passion of SAEL; in the 
last twenty years over 2000 equipments have been exported 
in the world.
Along 20 years of history and success within the main applications:
•	 Single and Multiwire drawing machines for Copper and Steel
•	 Limited Slip Multimotor Rod Breackdown machines
•	 Automatic Spoolers
•	 Automatic Respooling Lines
•	 Bounchers machines
•	 Wire Laying machines
•	 Complete Extrusion Lines
•	 Enamelling machinery
•	  Dry drawing machine
•	  Wet drawing machine
•	  Automatic winder and rewinder
•	  PC strend line
•	 PC wire



Applications for Industrial Automation

Aplicativos para Automação Industrial
A flexibilidade e os controles personalizados foram o ponto de excelência para clientes importantes. Não existem 
clientes e fornecedore, mas parceiros apenas.
•	 Linha férreas
•	 Borracha e plástico 
•	 Máquinas de Ferramentas 
•	 Armazéns automáticos
•	 Bancos de teste
•	 Os dispensadores automáticos

Integrador de sistemas
Significa SAEL. Um parceiro que apoia a necessidade 
do cliente final sobre componentes.

Significa SAEL duas vezes. Uma solução completa: 
Hardware, Software com acabamento próprio e testes 
certificados.

The flexibility and the custom controls have been the point of excellence for 
important customers. There are not customer and supplies, but partners only.
•	 Railways
•	 Plastic and Rubber
•	 Machine tools
•	 Automatic Warehouses
•	 Test Benches
•	 Automatic Dispensers
•	 Launching/lifting/Gantries equipments

System Integrator
It means SAEL. A partner who supports end customer prescriptions on 
components.
It means SAEL twice. A complete solution: Hardware, Software with own 
wiring and certified tests.



Sistemas Supervisórios
É o coração do controle. 100% SAEL. Um sistema desenvolvido com o cliente, para os sistemas simples ou 
supervisão integrada, DCS, engenharia das estações, redes de PC e cliente-servidor. A plataforma Scalink permite 
o melhor e mais sofisticado sistema de controle.

Supervisory Systems
It is the heart of the control. 100% SAEL. A system developed with the customer, for the customer Single or 
Integrated Supervisory systems, DCS, engineering stations, PC and server-client networks. The Scalink platform 
allows the best and sophisticated control.

IWSA

Assistência Mundial SAEL via 
Internet
Feitas para aplicações industriais exigentes.
Sem Hardware. Sem perda de tempo para assistência remota 
telefônica. IWSA oferece suporte contínuo para todas as 
instalações nos clientes.  Apenas um clique.

IWSA

Internet World SAEL Assistance
For demanding industrial applications.
No Hardware. No remote phone assistance on demand.
IWSA gives a continuous remote support to all the 
customers sites. Just one click.

Machine Main Synoptic Winders Group Synoptic Drive Trends

CurvesProduction ReportWorking Curves Display



Acionamentos e Componentes
Plataforma ONE
A Plataforma ONE é composta por uma gama completa de 
acionamentos DC e a nova série de inversor de longa vida. 
Produtos nascidos em nome da “última hora extra” e ser 
totalmente reparável.

Inversores ONE significa:
•	 capacitores do tipo filme em vez do tipo eletrolítico (tempo de 

vida do componente virtualmente infinita)
•	 placa de controle único para todos os tamanhos
•	 rápida substituição da placa de controle em caso de falha com 

nenhuma configuração de parâmetros necessária graças ao 
chip de memória eeprom extraível.

•	 melhoria de desempenho graças ao processador triple-core de 
nova geração

•	 novo e preciso algoritmo de identificação dos parâmetros do 
motor AC 

•	 “Inteligente” auto-ajuste, função que permite configurar o 
inversor rapidamente e com precisão em três etapas fáceis

A partir de hoje, todas as unidades do SAEL – não importa se AC, 
DC, sem escova ou Reborn – necessita apenas de um cartão “ONE” como placa de reposição. No caso improvável 
de falha, a substituição é garantida em apenas 3 minutos. A substituição não necessita de programação e pode 
ser feita por pessoal não especializado.

Drivers and Components
ONE Platform
SAEL “ONE platform” completes with new LONG LIFE inverter 
series. Products born in the philosophy to last over time and 
to be repairable in each parts. Miles away from the rest of the 
world competitors who are continuously forced to change 
their product lines even if released few years before only due 
to commercial reasons.

ONE-INVERTERS stands for:
•	 film type capacitors instead of electrolytic (virtually infinite component lifetime)
•	 only “ONE” control board fits for all sizes
•	 fast substitution of control board in case of failure with no parameters setup needed thanks to extractable 

eeprom memory chip
•	 performance improvement thanks to the new generation triple-core processor
•	 new and accurate AC motor parameters identification algorithm
•	 “Smart auto-tuning” function who allows to set-up the inverter quickly and accurately in three easy steps
From today on, all of our drives nomatter if AC, DC, Brushless or Reborn, will need no “ONE” card as a spare control 
board. In the unlikely case of failure we guarantee 3 minutes substitution with non need for programming and 
by absolutely unskilled personnel.



Acionamentos e
Componentes

REBORN “RENASCER”
Programa renascer permite reformar acionamentos e sistemas 
usando um rack específico de controle digital integrado 
com uma nova geração de arquitetura de automação. Você 
pode economizar mais de 50% em comparação com um 
equipamento novo.

Programa de produção de 
acionamentos e componentes
•	 Inversor digital AC/AC e DC/AC completa 
•	 Barramento DC Regenerativa ou padrão 
•	 Acionamentos digitais AC-DC
•	 Unidades de Servo Acionamentos PWM 
•	 Painéis IHM 
•	 Cartões eletrônicos personalizados
e muito mais...

Partner  

Drives and Components

REBORN
REBORN program allows to renew drives and systems 
by using a specific digital regulation rack integrated 
with a new last generation automation architecture. 
You can save more than 50% compared to a new 
equipment.
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