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MATERIAIS PARA: 

FORNECEDORES 

R&C Materiais é especializada na comercialização de 
materiais para a indústria, fornecendo  diversas marcar 
e uma Engenharia especializada para analisar e tornar 
problemas em soluções. 

SUA MELHOR COMPRA ACONTECE AQUI! 
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Instalação Elétrica é o conjunto de componentes ou agrupamentos elétricos que 

trabalham em harmonia para uma determinada finalidade. A R&C trabalha com a 

linha de baixa tensão para instalações residenciais, prediais e comerciais. 

 

 

Interruptores e tomadas 

Disjuntores em geral 

Contatores e relés 

Plugs, prensa-cabos, abraçadeiras, 

conduletes, conectores 

Infra-estrutura (canaletas, 

eletrodutos, eletrocalhas, 

mangueiras) 

Tomadas industriais 

Quadros e painéis 

Barramentos de cobre 

Ferramentas 

Dutos subterrâneos, caixas de 

concreto, tampas de ferro 

Chaves em geral 

Botões e sinalizadores 

Transformadores 

Fim de curso 

Iluminação de emergência 

 

 

 

Produtos com melhor custo x benefício do mercado. 

As maiores, melhores e mais consagradas marcas consumidas no mercado. 

Atendimento personalizado - comercial e técnico. 

Profissionais exclusivos para linhas de produto específicas.  

INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

NOSSA OFERTA DE MATERIAIS 

NOSSOS DIFERENCIAIS 
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Soluções em produtos e serviços para o melhor aproveitamento da energia 

elétrica nas plantas industriais, atrelando um melhor desempenho na produção 

com a redução de custo com energia elétrica. 

 

 

Inversores de frequência 

Motores de alto rendimento 

Filtros de harmônicas (passivo e ativo) 

Capacitores 

Contactores para capacitores 

Controladores de fator de potência 

Soluções completas para correção de fator de potência 

Controladores de demanda 

Software de gerenciamento de energia 

 

 

 

Produtos com melhor custo x benefício do mercado. 

As maiores, melhores e mais consagradas marcas consumidas no mercado. 

Atendimento personalizado - comercial e técnico. 

Profissionais exclusivos para linhas de produto específicas. 

 

 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

NOSSA OFERTA DE MATERIAIS 

NOSSOS DIFERENCIAIS 
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Abrange todas as soluções para operacionalizar infraestrutura de rede lógica, 

telefonia, conexão de dados, voz e imagem. 

 

 

Infraestrutura de redes de cabeamento estruturado 

Soluções ópticas, fibras e acessórios 

Soluções de identificação, etiquetadoras e impressoras 

Racks Metálicos 

Nobreaks de pequena, média e alta tensão 

Ativos de rede 

 

 

 

Produtos com melhor custo x benefício do mercado. 

As maiores, melhores e mais consagradas marcas consumidas no mercado. 

Atendimento personalizado - comercial e técnico. 

Profissionais exclusivos para linhas de produto específicas. 
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Na R&C é possível encontrar motores para soluções como aumento de vida útil, menor 

necessidade de manutenção, operação em ambientes agressivos e menor consumo de 

energia através de linhas fabricadas para atender a sua necessidade. 

 

 

Motores monofásicos e trifásicos 

Motores Trifásicos de Indução de Alto Rendimento – W22 ( Super Premium, Premium, 

Plus) 

Motores de Ímãs Permanentes ( WMagnet) 

Motores para aplicações especiais ( Wmining, Well, Wwash, Motofreio) 

Motorredutores linha cestari 

 

 

 

Produtos com melhor custo x benefício do mercado. 

As maiores, melhores e mais consagradas marcas consumidas no mercado. 

Atendimento personalizado - comercial e técnico. 

Profissionais exclusivos para linhas de produto específicas.  

MOTORES 

NOSSA OFERTA DE MATERIAIS 

NOSSOS DIFERENCIAIS 
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Fios  e cabos são condutores elétricos que encontram-se distribuídos em 

diferentes bitolas, cada qual com aplicação específica na sua instalação elétrica. 

Uma obra pode utilizar fios maciços, cabos rígidos, cabos flexíveis, dependendo 

do projeto à ser executado. Cada condutor possui uma seção nominal, expressa 

em mm2. Quanto maior a necessidade de corrente elétrica em uma instalação, 

maior a seção milimétrica do cabo. 

 

 

Cabos de 750V 

Cabos EPR 0,6 / 1 KV – Múltiplos 

Cabos de controle 500V / 1KV 

Cabos de Instrumentação 

Cabos de solda 

Cabos de Média tensão 

Cabos de Cobre nú 

Cabos especiais 

 

 

 

Produtos com melhor custo x benefício do mercado. 

As maiores, melhores e mais consagradas marcas consumidas no mercado. 

Atendimento personalizado - comercial e técnico. 

Profissionais exclusivos para linhas de produto específicas. 
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FIOS E CABOS 

NOSSOS DIFERENCIAIS 
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Nesta família estão inseridos: fim de curso, sensores de proximidade indutivos e 

capacitivos, sensores fotoelétricos, ultrassônicos, encoders e sensores de RFID. 

Também fazem parte da linha materiais utilizados exclusivamente nas adequações à 

NR-12 como relés de segurança, cortinas de luz, chaves e botões de emergência, 

comandos bi manuais, chaves magnéticas, tapete de segurança entre outros produtos 

mais específicos. 

 

 

Chaves Fim de Curso 

Sensores Indutivos 

Sensores Capacitivos 

Sensores Fotoelétricos 

Sensores Ultrassônicos 

Encoders 

Sensores RFID 

Relés de Segurança 

CLP de Segurança 

Chaves de Segurança Mecânicas 

Chaves de Segurança Magnéticas 

Botão de Emergência 

Cortinas de Luz 

Comandos Bi manuais 

Tapetes de Segurança 

Scanners 

 

 

 

Produtos com melhor custo x benefício do mercado. 

As maiores, melhores e mais consagradas marcas consumidas no mercado. 

Atendimento personalizado - comercial e técnico. 

Profissionais exclusivos para linhas de produto específicas. 

 

 

SENSORES E SAFETY 

NOSSA OFERTA DE MATERIAIS 

NOSSOS DIFERENCIAIS 
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Linha completa de soluções em iluminação nos mais variados segmentos do residencial 

e arquitetônico ao comercial e industrial. Contendo soluções variadas com sistemas 

convencionais, LED e automação especifica (DALI). 

 

 

Lâmpadas 

Reatores e equipamentos auxiliares 

Sistemas para retrofit LED 

Sistemas de automação DALI e para certificação LEED 

Luminárias Externas 

Luminárias Industriais 

Luminárias Comerciais 

Luminárias Técnicas 

 

 

 

Produtos com melhor custo x benefício do mercado. 

As maiores, melhores e mais consagradas marcas consumidas no mercado. 

Atendimento personalizado - comercial e técnico. 

Profissionais exclusivos para linhas de produto específicas. 
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Com o passar dos anos a preocupação com a sustentabilidade, eficiência energética e 

a eficiência dos processos os produtos comuns para o acionamento de motores ficaram 

ultrapassados, surgindo então a necessidade de uma linha de produtos mais 

tecnológicos. 

Esta linha de produtos contempla inversores de frequência, soft-starters e 

servoacionamentos, ambos para partida inteligente de motores elétricos (síncronos ou 

assíncronos) , além de produtos de automação industrial, destinados a controle de 

máquinas e processos que visam a otimização da produtividade, qualidade e segurança. 

 

 

CLPs 

IHMs 

Remotas 

Softwares 

Inversores de frequência, soft-starter e servoacionamentos 

 

 

 

Produtos com melhor custo x benefício do mercado. 

As maiores, melhores e mais consagradas marcas consumidas no mercado. 

Atendimento personalizado - comercial e técnico. 

Profissionais exclusivos para linhas de produto específicas.  

AUTOMAÇÃO 

NOSSA OFERTA DE MATERIAIS 

NOSSOS DIFERENCIAIS 
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Equipamento de Proteção Individual (EPI) é todo dispositivo ou produto, de uso 

individual, que tem como finalidade a proteção contra riscos e ameaças que incidem 

sobre a segurança e saúde do trabalhador. 

 

 

Proteção respiratória 

Proteção auditiva 

Proteção visual 

Proteção das mãos / troncos 

Proteção contra queda/altura (NR-35) 

Proteção contra eletricidade (NR-10) 

 

 

 

Produtos com melhor custo x benefício do mercado. 

As maiores, melhores e mais consagradas marcas consumidas no mercado. 

Atendimento personalizado - comercial e técnico. 

Profissionais exclusivos para linhas de produto específicas. 

  

EPI’S / EPC’S 

NOSSA OFERTA DE MATERIAIS 

DUTOS 

NOSSOS DIFERENCIAIS 

 

9 



 
(61) 3718-0081 

www.rcmateriais.com.br 
contato@rcmateriais.com.br 

 

 

 

 

 

Equipamentos e ferramentas são instrumentos que permitem realizar determinados 

trabalhos. Estes objetos foram concebidos para facilitar a realização de uma tarefa 

mecânica que requere do uso de alguma força. 

 

 

Ferramentas Manuais 

Ferramentas Elétricas e Máquinas 

Ferramentas Pneumáticas 

Movimentação e Carga 

Construção Civil 

Funilaria e Pintura 

Jardinagem 

 

 

 

Produtos com melhor custo x benefício do mercado. 

As maiores, melhores e mais consagradas marcas consumidas no mercado. 

Atendimento personalizado - comercial e técnico. 

Profissionais exclusivos para linhas de produto específicas. 
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EQUIPAMENTOS E 

FERRAMENTAS 

NOSSA OFERTA DE MATERIAIS 

NOSSOS DIFERENCIAIS 


