


SOLUÇÕES EM
MATERIAIS ELÉTRICOS

QUEM SOMOS
A Crossfox elétrica atua no mercado desde 2006 fabricando 
e distribuindo cabos elétricos com secções nominais entre 
05 mm² a 300 mm², cabos especiais e cabo de média 
tensão, além de toda linha de materiais elétricos.

Pensando em solucionar a necessidade de seus clientes, a 
Crossfox Elétrica agora oferece também soluções completas 
na linha de painéis elétricos de baixa e média tensão, 
atendendo às normas NBR-IEC 61439-1/2/3 e NBR-IEC 
62271-200.

Com ampla infraestrutura e equipe especializada, nossa 
empresa possui clientes espalhados por todo o país, 
atendendo a empresas dos mais diversos ramos de 
atividades.
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Trabalhamos com Cubículos Blindados de Média Tensão 
15/25kV, Painéis Elétricos de Baixa Tensão Ensaiados que 
atendem a NBR-IEC 61.439-1 e Centro de Medição 
Coletiva para Prédios Comerciais e Residencias e 
Shoppings Center.

Fabricamos também painéis especiais em Aço Inox 304 
ou 316 e Alumínio. 

Além disso, somos parceiros WEG no fornecimento dos 
componentes de automação, sendo integradores 
credenciados para montagem das linhas TTW01 e 
TTW-QD.

É um amplo mix de produtos, com soluções 
individualizadas para cada cliente e que fazem da 
Crossfox referência na fabricação e montagem de painéis 
elétricos, apoiando o cliente desde o levantamento da 
necessidade até a montagem e ensaio dos painéis 
elétricos, garantindo rigor técnico, qualidade e satisfação.

PARCEIROS
CREDENCIADOS
WEG



CUBÍCULOS DE MÉDIA
TENSÃO 15KV E 25KV

PRODUTOS



Fabricados em conformidade com a Norma NBR-IEC 
62271-200, nossos cubículos possuem excelente 
acabamento e desempenho nas classes 15kv e 25kv com 
disjuntor motorizado a vácuo corrente nominal de 400 a 
630A.

Somos homologados para fornecimento nas 
concessionarias de energia CPFL, Enel, Elektro e EDP 
Bandeirantes.

CUBÍCULOS DE MÉDIA
TENSÃO 15KV E 25KV

Produtos



PAINÉIS DE BAIXA 
TENSÃO ENSAIADOS 
NBR-IEC 61439-1/2/3

PRODUTOS



Segurança, robustez, flexibilidade, modularidade e 
agilidade: essas são as principais características dos 
painéis ensaiados Weg. Projetados para todos os tipos de 
necessidades, nossos painéis atendem instalações 
industriais e comerciais em correntes de até 3.150 A. 
São fabricados conforme os requisitos da norma NBR IEC 
61439 e com a Normal Regulamentadora 10-NR10.

PAINÉIS DE BAIXA 
TENSÃO ENSAIADOS 
NBR-IEC 61439-1/2/3

Produtos



PAINÉIS DE BAIXA
TENSÃO TESTADOS
NBR-5410

PRODUTOS



Segurança e flexibilidade são as características principais 
dos nossos painéis de distribuição. Projetados para todos 
os tipos de necessidades, eles são testados conforme a 
NBR- 5410 e atendem instalações Industriais, comerciais e 
residenciais, em correntes de até 3200 A.

Produtos

PAINÉIS DE BAIXA 
TENSÃO TESTADOS
NBR-5410



PAINÉIS DE COMANDO
PRODUTOS



Com alta performance e segurança, nossos quadros de 
comando são desenvolvidos para atender instalações 
industriais, comerciais e residenciais, sendo ideais para 
utilização com bombas de incêndio, recalque, águas 
pluviais, águas de reuso e diversas outras aplicações. Todos 
os nossos quadros de comando são fabricados de acordo 
com a NBR-5410.

Produtos

PAINÉIS DE COMANDO



PRODUTOS
PAINÉIS ESPECIAIS



Desenvolvemos painéis personalizados com as mais 
diversas aplicações, como caixa de juncão de TCs e TPs de 
subestações de energia, caixa de ligações ao tempo TGVP, 
ou de acordo com a necessidade dos nossos clientes. Os 
materiais podem ser em alumínio, inox, policarbonato, 
poliéster ou PVC, e as montagens são sempre de acordo 
com a NBR-5410, o que garante alta performance e 
segurança em sua instalação.

Produtos

PAINÉIS ESPECIAIS



01

CENTRO DE MEDIÇÃO
COLETIVA

PRODUTOS



Com estrutura metálica ou em policarbonato, nossos 
quadros de medição coletiva são desenvolvidos para 
prédios comerciais e residenciais, com sua montagem 
realizada de acordo com as normas das concessionárias 
de energia. Todos os nossos quadros possuem 
componentes WEG e cabos elétricos certificados, o que 
garante total segurança em sua instalação.

Produtos
CENTRO DE MEDIÇÃO
COLETIVA



ATENDIMENTO



A Crossfox possui estrutura técnica para atender clientes dos mais diversos 
ramos de atividades, com qualidade, segurança e respeito às normas 

técnicas de fabricação dos produtos.

QUAIS CLIENTES ATENDEMOS?

Universidades Hospitais Shoppings Edifícios Comerciais
e Residenciais

Indústrias



Atendimento Personalizado
Na Crossfox, o projeto do cliente é único, com: atendimento 
personalizado, acompanhamento técnico, ajuda no 
desenvolvimento de produtos específicos e apoio para 
definição da melhor solução para cada cliente.

Qualidade
Nossos painéis passam no Tratamento da Chapa pelo sistema 
de banho  desengraxante, fosfatização à base de fosfato de 
zinco e com pintura epóxi eletrostática, assegurando 
padronização.
Nossos componentes são da WEG e todos passam por ensaios 
em  laboratórios, o que garante excelente durabilidade.

Segurança
Nossa empresa atende às normas NBR-IEC 61439-1/2/3, 
NBR-5410, NR-10, NBR-14039 e NBR-IEC 61227-200 para a 
fabricação de painéis elétricos e cubículos blindados de 
média tensão, garantindo a segurança e qualidade.

NOS  CONTRATE

E TENHA :



Soluções inteligentes
Nossos produtos são desenvolvidos buscando praticidade e  
simplicidade e, dessa forma, facilitando a instalação em 
campo e diminuindo o tempo de trabalho.

Garantia Crossfox
Além do selo Crossfox de qualidade, todos os nossos produtos 
têm 12 meses de garantia após o início da utilização, ou 18 
meses após a emissão da Nota Fiscal.

Suporte pós-venda
Nosso suporte e acompanhamento ao cliente não termina na 
venda. Vamos juntos até o momento da energização, 
auxiliando na aquisição de componentes relacionados à 
instalação, orientando com relação às concessionárias de 
energia (centros de medição e cubículos de média tensão) e 
dando feedbacks a seus instaladores, ou seja, oferecemos 
suporte total. O cliente conta conosco em cada etapa.

NOS  CONTRATE

E TENHA :


