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A SIPOS Aktorik GmbH está no mercado como empresa independente somente desde 1999. 

Mesmo assim, já conta mais de 100 anos de experiência, 

pois teve sua origem no setor de atuadores elétricos da 

SIEMENS AG. Qualidade, desempenho e compromisso 

com o cliente têm contribuído para o crescimento contínuo 

da empresa, que de 40 funcionários, no ano de 1999,  

cresceu para 90, em 2012. Com uma capacidade de  

produção de 12.000 unidades ao ano, a SIPOS Aktorik é 

um dos líderes no mercado, como fabricante de atuadores 

de rotação ajustável.

Uma empresa jovem
com muita experiência

A capacidade de inovar
é também uma questão de experiência

Equipe experiente: funcionários - nosso bem mais valioso

Os funcionários são o bem mais importante de uma empresa. Seguimos esse lema 

especialmente no desenvolvimento de pessoal. Com ele, visamos alcançar, em todos 

os níveis da nossa organização, um processo de transformação constante. Porém, 

acreditamos que a transformação não é um fim em si mesma, mas sim um requisito 

para antecipar tendências futuras e gerar valores e vantagens para os nossos  

clientes.

Die Fähigkeit zur Innovation ist nicht zuletzt

eine Frage der Erfahrung

Erst seit 1999 ist die SIPOS Aktorik GmbH als eigenständige Gesellschaft am Markt

präsent und kann doch auf über 100 Jahre Erfahrung

zurückblicken, denn ihre Wurzeln liegen im Geschäftszweig

„Elektrische Stellantriebe” der SIEMENS AG. Qualität,

Produktleistung und kundenorientiertes Handeln lassen das

Unternehmen kontinuierlich wachsen – von 40 Mitarbeitern

im Jahr 1999 auf 90 im Jahr 2012. Mit einer

Produktionsleistung von 12 000 Stück im Jahr zählt

SIPOS Aktorik als Hersteller von drehzahlveränderbaren

Stellantrieben zu den Marktführern.

Kundenorientiert

Kundenzufriedenheit bestimmt unseren Erfolg

Im Mittelpunkt unseres Handelns steht der Kunde mit seinen

Erwartungen an unsere Produkte, Serviceleistungen und Abläufe

“Der Kunde ist König!” sagen alle. Wir auch.

Jedoch reduzieren wir Kunden-

orientierung nicht auf die Anzahl

der Produktmerkmale. Kunden-

orientierung ist für uns seit jeher

individuell – so individuell wie es

unsere Kunden sind. Und doch

sind es Grundsätze, die eine gute

Kundenorientierung überhaupt

e r s t e r m ö g l i c h e n . D i e s e

Grundsätze jeden Tag aufs Neue

zu leben ist die Herausforderung.

Wir nehmen sie an – damit unser

Kunde König bleibt.

Unsere Grundsätze:
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Höchste Produktqualität

Bedarfsgerechte Lösungen

Einhaltung von Versprechen

Absolute Termintreue

Zielgerichtete Informationen

Umgehende Angebotserstellung

SIPOS

1897 1999

Erfahrungsträger: Die Mitarbeiter - das wertvollste Gut

2012

Die Mitarbeiter sind das höchste Gut eines Unternehmens. Dieser Leitsatz gilt

besonders für unsere Personalentwicklung. Sie hat den Zweck, auf allen Ebenen

unserer Organisation einen ständigen Wandlungsprozess zu initiieren. Der Wandel ist

dabei keineswegs Selbstzweck, sondern eine Vorbedingung, um zukünftige Trends

vorwegzunehmen und Werte sowie Vorteile für unsere Kunden zu schaffen.

Ein junges Unternehmen

mit viel Erfahrung
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Man kann seine Kunden zählen –

für uns zählt ihre Zufriedenheit!

Experiência no desenvolvimento, na construção e montagem de atuadores elétricos

SIEMENS, setor comercial
“Atuadores elétricos”

40 funcionários 90 funcionários
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No centro de todos as nossas atividades está o cliente, com as suas expectativas  
com relação aos nossos produtos, serviços e procedimentos

Voltada para os clientes
Nosso sucesso depende da satisfação do cliente

Todos concordam com o ditado: “O cliente é quem 

manda!” Nós também. No entanto, não 

reduzimos o foco no cliente ao número 

de características do produto. Para nós, 

o foco no cliente tem que ser tão indivi-

dual quanto nossos próprios clientes. 

Ainda assim, para que uma orientação 

efetiva para o cliente seja possível, é 

preciso seguir princípios. Nosso desafio 

é viver esses princípios como algo novo 

a cada dia. E aceitamos este desafio, 

para que o nosso cliente continue a ser o 

centro de nossas atenções.

Há quem prefira contar o número  
de seus clientes.
Para nós, o que conta é a sua satisfação!

Nossos princípios:
■ produtos da mais alta qualidade

■  soluções que atendam às necessi-

dades

■ cumprir o que prometemos

■ cumprimento absoluto dos prazos

■ informações objetivas

■  elaboração imediata de propostas  

comerciais

Die Fähigkeit zur Innovation ist nicht zuletzt

eine Frage der Erfahrung

Erst seit 1999 ist die SIPOS Aktorik GmbH als eigenständige Gesellschaft am Markt

präsent und kann doch auf über 100 Jahre Erfahrung

zurückblicken, denn ihre Wurzeln liegen im Geschäftszweig

„Elektrische Stellantriebe” der SIEMENS AG. Qualität,

Produktleistung und kundenorientiertes Handeln lassen das

Unternehmen kontinuierlich wachsen – von 40 Mitarbeitern

im Jahr 1999 auf 90 im Jahr 2012. Mit einer

Produktionsleistung von 12 000 Stück im Jahr zählt

SIPOS Aktorik als Hersteller von drehzahlveränderbaren

Stellantrieben zu den Marktführern.

Kundenorientiert

Kundenzufriedenheit bestimmt unseren Erfolg

Im Mittelpunkt unseres Handelns steht der Kunde mit seinen

Erwartungen an unsere Produkte, Serviceleistungen und Abläufe

“Der Kunde ist König!” sagen alle. Wir auch.

Jedoch reduzieren wir Kunden-

orientierung nicht auf die Anzahl

der Produktmerkmale. Kunden-

orientierung ist für uns seit jeher

individuell – so individuell wie es

unsere Kunden sind. Und doch

sind es Grundsätze, die eine gute

Kundenorientierung überhaupt

e r s t e r m ö g l i c h e n . D i e s e

Grundsätze jeden Tag aufs Neue

zu leben ist die Herausforderung.

Wir nehmen sie an – damit unser

Kunde König bleibt.

Unsere Grundsätze:

�

�

�

�

�

�

Höchste Produktqualität

Bedarfsgerechte Lösungen

Einhaltung von Versprechen

Absolute Termintreue

Zielgerichtete Informationen

Umgehende Angebotserstellung

SIPOS

1897 1999

Erfahrungsträger: Die Mitarbeiter - das wertvollste Gut

2012

Die Mitarbeiter sind das höchste Gut eines Unternehmens. Dieser Leitsatz gilt

besonders für unsere Personalentwicklung. Sie hat den Zweck, auf allen Ebenen

unserer Organisation einen ständigen Wandlungsprozess zu initiieren. Der Wandel ist

dabei keineswegs Selbstzweck, sondern eine Vorbedingung, um zukünftige Trends

vorwegzunehmen und Werte sowie Vorteile für unsere Kunden zu schaffen.

Ein junges Unternehmen

mit viel Erfahrung

2 3

Man kann seine Kunden zählen –

für uns zählt ihre Zufriedenheit!

Experiência no desenvolvimento, na construção e montagem de atuadores elétricos



4

As ideias, os desejos e pedidos dos nossos clientes são
a base para todas as nossas atividades e serviços

Solução de problemas e prestação de serviços
ao invés de venda de produtos padrão

A SIPOS orienta seus clientes e oferece soluções 

customizadas para seus problemas, 

além de vender também os atuadores 

apropriados. Cada desejo do cliente é 

entendido como um desafio. Nosso ob-

jetivo é fornecer a solução mais efetiva 

para cada necessidade. Caso as múlti-

plas soluções inteligentes dos produtos 

não atendam a novos requisitos, os fun-

cionários da SIPOS possuem o conheci-

mento e o know-how necessários para 

encontrar e desenvolver uma solução 

nova em curto prazo, seja para obter 

rendimento máximo em instalações no-

vas, ou para modernizar e adaptar equi-

pamentos.

Exemplo para seleção da fonte de ativação
(LOCAL ou REMOTO) a partir do comando de  
acionamento

Exemplo para a 
função especial 
Funcionamento 
cíclico

Exemplo de  
rotação variável 
durante o  
funcionamento

Função especial: Rotação variável Ajuste  
do número de rotações

Rotação [1/min]

Região da posição final

Função especial: Funcionamento cíclico
Sequência de 

um ciclo

Deslocamento na 
direção FECHAR

Pausa

Deslocamento na 
direção ABRIR

Pausa

Contador de ciclos

Ajuste  
possível

Ajustável no menu Colo-
cação em funcionamento

Função especial:  
Seleção da fonte de ativação remota

C
om

an
do

 d
e 

 
ac

io
na

m
en

to

Programa principal

Comutação  
LOCAL/REMOTO

Dados
LOCAL

REMOTO
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Tarefas difíceis
precisam de soluções incomuns

Individual e adequado para a aplicação prática
Soluções para as mais diferentes tarefas

Solução de problemas e prestação de serviços
ao invés de venda de produtos padrão

Soluções individuais – um exemplo da prática:
Dois atuadores elevam e abaixam uma ponte de modo sincronizado.

Exemplos da prática

Soluções para software:

Adequação das funções de acionamento a tarefas e 

requisitos especiais no próprio local: tanto na para-

metrização da velocidade variável numa solução au-

tônoma, para evitar golpes de aríete, ou na inte-

gração de vários acionamentos no campo periférico 

complexo de uma usina nuclear com a mais moderna 

comunicação BUS até o comando de acionamento.

Modelo individualizado “Montagem no solo”:

Utilização dos acionamentos em poços de inspeção 

da canalização, ou diretamente no solo sem modifi-

cações locais especiais, como poços ou túneis. Nesse 

caso, pode-se montar a unidade eletrônica separa-

damente num armário de distribuição acima da terra, 

portanto, sempre acessível.

Operação com energia solar:

Para o emprego também em regiões remotas. Nós calculamos e fornecemos os 

componentes necessários, como módulos solares e baterias, conforme as horas de 

luz do sol e da tarefa a ser cumprida pelo atuador.

“Eixo eletrônico”:

Funcionamento paralelo de vários acionamentos, sem limitação espacial.
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Deixamos nossa marca na tecnologia de vanguarda:
inovação a serviço dos nossos clientes

A individualidade
do atuador SIPOS 5 Flash

oscilações de tensão não têm efeito so-

bre o torque, o que aumenta considera-

velmente a segurança operacional. 

O inteligente sistema eletrônico de trans-

missão trabalha livre de desgaste, pro-

longando assim a vida útil do motor. No 

entanto, o aspecto mais importante do 

desempenho dos atuadores elétricos 

SIPOS 5 é a possibilidade de configurar 

o software individualmente. A vantagem 

do princípio SIPOS é evidente: soluções 

de software inteligentes e variadas para 

os mais diferentes requisitos de proces-

sos.

Dreh-zahlbereich abgedeckt

die

Betr iebssicherheit erhebl ich

erhöht

arbeitet

.

Z u d e m w i r k e n s i c h

Spannungsschwan-kungen nicht

auf das Drehmoment aus, was

. Die ausgek lügel te

Antriebselektronik ver-

schleißfrei und verlängert auch die

Lebensdauer des Motors. Den Kern

der Leistungsfähigkeit der elek-

trischen SIPOS 5–Stellantriebe

bildet jedoch die individuelle

Sof tware-Konf igur ierbarkei t .

Die Einzigartigkeit

des SIPOS 5 Flash-Stellantriebes

Wir prägen den Stand der Technik –

Innovation im Dienste unserer Kunden

Mit Intelligenz kann man viel Aufwand sparen.

Bei ‚herkömmlichen' elektrischen

Stellantrieben werden Kriterien wie

erforderliche Geschwindigkeit,

kritische Spannungsversorgung

usw. durch unterschiedliche

Auslegung des Motors und des

Getriebes erreicht. Eine Vielzahl

von mechanisch unterschiedlichen

Antrieben ist die Folge. Anders

dagegen bei SIPOS 5-Stellan-

trieben: Ein Frequenzumrichter

steuert den Stellantriebsmotor.

Dies reduziert die Komponenten-

und Produktvielfalt, denn mit

einem Motor wird ein größerer

Das Produktspektrum

klein in der Modellvielfalt - groß in der Vielseitigkeit

Wir liefern elektrische Stellantriebe und Lösungen für

den Energiebereich, WasserwirtschaftIndustrieanlagen und die

Die Erwartungen des Kunden an unsere Produkte und Serviceleistungen mit einem

Höchstmaß zu erfüllen bestimmt unser Produktspektrum.

Dabei setzen wir auf Innovationen ohne das Bewährte zu

vernachlässigen. Die konsequente Verfolgung dieses

Grundsatzes sichert uns Spitzenpositionen auf dem Gebiet

der Stellantriebstechnik.

Elektrische ein- und dreiphasige Dreh-, Schub- und Schwenkantriebe für Steuer- und

Regeleinrichtungen: SIPOS 5 der intelligente Stellantrieb.

In unseren SIPOS 5–Stellantrieben steckt die komplette

Steuer- und Leistungselektronik. Damit ist der SIPOS 5

an unterschiedlichste

Steuerungen und Leitsysteme anpassbar. Durch

umfangreiche Funktionen ist der SIPOS 5 für den Einsatz mit

unterschiedlichsten Anforderungen geeignet.

Drehantriebe für kerntechnische Anlagen: Qualität ohne Kompromisse.

Sicherheit in Kernkraftwerken ist oberstes Gebot.

Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst. Absolute

Zuverlässigkeit, auch unter extremen Bedingungen,

zeichnet unsere Stellantriebe für kerntechnische Anlagen

a u s .

So vertrauen auch fünf der

Top–Ten–Kernkraftwerke weltweit auf die Qualität von

SIPOS.

ohne

aufwändige Schaltanlagen

seit Jahrzehnten
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Usando de inteligência é possível economizar 

muito em recursos e tempo. Nos atua-

dores elétricos “comuns”, critérios como 

a velocidade de regulação necessária, 

a alimentação crítica de tensão, etc. são 

cumpridos através de diferentes dimen-

sionamentos do motor e da engre-

nagem. Consequentemente, há vários 

acionamentos mecanicamente diferen-

tes. Nos atuadores SIPOS 5, o princípio 

é outro: um inversor de frequência con-

trola o motor do atuador. Isso reduz os 

componentes e a diversidade de produ-

tos, pois um único motor cobre um inter-

valo de rotações maior. Além disso, as 
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Nós fornecemos atuadores elétricos e soluções para o setor 
energético, instalações industriais e a gestão de recursos hídricos

Portfólio de produtos
Poucos modelos, mas enorme versatilidade

Nossa gama de produtos visa atender no mais alto grau às expectativas do cliente em relação 

aos nossos produtos e serviços. Para tanto, investimos em ino-

vação, sem negligenciar, no entanto, o que já é consagrado. 

A observação sistemática deste princípio garante nossa po-

sição de ponta no campo da tecnologia dos atuadores.

Atuadores elétricos rotativos e lineares (de impulso), monofásicos e trifásicos, para válvulas e 

dispositivos de controle e reguladores: SIPOS 5 é o atuador 

inteligente. Nossos atuadores SIPOS 5 contêm um completo 

sistema eletrônico de comando e de potência. Desta forma, o 

SIPOS 5 pode ser perfeitamente integrado aos mais diferen-

tes tipos de comandos e sistemas de controle. Graças a suas 

funções abrangentes, o SIPOS 5 pode ser usado para atender 

aos mais diferentes requisitos.

Atuadores rotativos para instalações de usinas nucleares: compromisso com a qualidade. 

A segurança em usinas nucleares é de máxima importância. 

Estamos cientes desta responsabilidade e nossos atuadores 

para instalações nucleares se destacam pela confiabilidade 

absoluta, mesmo sob condições extremas. Por isso, cinco 

entre as dez maiores usinas nucleares do mundo também 

confiam na qualidade da SIPOS.
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Nós fornecemos atuadores elétricos e soluções para o setor  
energético, instalações industriais e a gestão de recursos hídricos

Portfólio de produtos (continuação)
Poucos modelos, mas enorme versatilidade

Sistema de comando de atuadores/solução completa de automatização: amplo aproveita-

mento dos recursos de uma central de controle potente, 

sem grande esforço ou custos altos. Com o nosso siste-

ma de comando de atuadores SIMA é possível acionar 

instalações com até 247 acionamentos, distribuídos em 

quase 300 km de linha condutora. Esse sistema de co-

mando de atuadores, além de oferecer uma ótima re-

lação custo x benefício, preenche os critérios de segu-

rança operacional e potência, com manuseio simples

Soluções completas, por exemplo com instalações de energia solar e UPS. Caso os nossos  

atuadores devam ser empregados num ambiente  

crítico, oferecemos também as soluções necessárias. 

Isso pode incluir a instalação separada do sistema  

eletrônico e da engrenagem, a alimentação ininterrup-

ta de energia elétrica ou o funcionamento autônomo 

dos acionamentos, com alimentação de energia solar e 

“controle remoto” através do celular.
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Know-how e experiência para os nossos clientes:
consultoria, planejamento, projetos, execução

Serviços
completos para o atuador

Como especialistas e líderes em tecnologia de 

atuadores, fornecemos sempre o atua-

dor apropriado. Para que isso continue 

assim, planejamos e desenvolvemos 

projetos com as soluções mais adequa-

das aos nossos clientes: seja para um 

atuador, uma instalação de energia so-

lar ou centenas de acionamentos numa 

usina nuclear, seja uma instalação nova 

ou o retrofit, com substituição dos atua-

dores ou das respectivas válvulas.  

Oferecemos competência na solução de 

problemas, desde custos operacionais 

baixos, passando pela eficiência ener-

gética até a instalação completa e pron-

ta, que cumpre todas as suas tarefas.

Serviço completo de retrofit: substi-
tuição e adaptação dos acionamentos 
com as estruturas de suporte neces-
sárias, atuadores e válvulas de um 
único fornecedor (fig. abaixo)
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Compromisso com a qualidade:
Made in Germany

Produção
moderna

A produção na SIPOS tem um grau baixo de inte-

gração vertical. A fabricação dos com-

ponentes e módulos desenvolvidos na 

SIPOS é feita por fornecedores qualifica-

dos, preferencialmente da região. Ela se 

concentra na montagem e na garantia 

da qualidade. A marca “Made in  

Germany” gravada em nossos produtos 

é sinônimo de compromisso! Ao mesmo 

tempo, nossa preocupação especial 

com a proteção do meio-ambiente 

acompanha desde a seleção dos mate-

riais até o emprego de embalagens re-

tornáveis.

Nossos postos de trabalho foram orga-

nizados de acordo com os mais recentes 

conhecimentos da economia e da medi-

cina do trabalho, com muita luz e design 

ergonômico das atividades. Na monta-

gem, o objetivo também é a identifi-

cação dos funcionários com o produto 

final.
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Serviços para os nossos clientes:
você comprou, nós cuidamos do resto!

Suporte
técnico pós-venda

Fornecer os atuadores adequados é um primeiro passo, mas apenas a instalação, a colo-

cação em funcionamento e o treinamento do pessoal responsá-

vel pela operação fazem com que tudo se transforme em uma 

solução completa.

A assistência da SIPOS também parte, basicamente, das neces-

sidades dos clientes. Nosso objetivo é desenvolver uma parceria, 

cuja meta principal seja reduzir ao mínimo as interrupções da 

operação, contribuindo assim para garantir um funcionamento 

econômico. Nossa oferta completa de serviços minimiza os riscos 

e permite que as instalações funcionem perfeitamente.

Nossa oferta de serviços

Otimização
econômica

Solução rápida
em caso de falhas

Montagem,  
colocação em funcio-

namento e manu-
tenção competentes

Capacitação 
e treinamento

do pessoal  
operacional

Facilitamos o trabalho dos nossos clientes, pois cuidamos de tudo o que for necessário!
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