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�Chassi Tutto 12m

�Piso baixo total

�Suspensão a ar / ajoelhamento

�Diferencial 6,72:1
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�Chassi Tutto 15m 2 eixos dianteiros
dirigíveis

�Piso baixo total



Configuração dos sistemas de propulsão do veículo



Organização dos componentes principais do veículo



Processo de integração do ônibus

Definição de um Packaging

Projetos e implementação de interfaces:

�Mecânicas

�Térmicas

�Hidráulicas

�Acústicas

�Eletro-eletrônicas

�Comunicação / software

Desenvolvimento e implementação de sistemas elétricos e 

eletrônicos:

�Funções complementares aos sub-sistemas integrados

�Circuitos e dispositivos de segurança

�Gerenciamento do veículo

Trabalhos conjuntos nos processos de:

�Comissionamento

�Testes funcionais

�Otimização

�Testes de verificação

 Documentação, treinamento e suporte técnico:

�Manuais do proprietário e de manutenção

�Treinamento para Motoristas e técnicos mecânicos e eletricistas

�Acompanhamento dos testes de verificação



Packaging

� Compactação / Acesso para

manutenção

� Distribuição de peso

� Interfaces entre sistemas



Interfaces mecânicas para instalação dos radiadores dos sistemas de

baixa e alta temperatura



Interfaces mecânicas para os

Sistemas auxiliares

�Bombas d�água

�Direção hidráulica

�Compressor de ar

� Ar condicionado

�Ventiladores hidráulicos



Interfaces e mecanismos
para instalação das

Células a combustível



Dispositivos de fixação,

interfaces térmicas e

sistemas de ventilação



Componentes do sistema de tração



Integração mecânica do sistema de

armazenamento de hidrogênio



�Trajeto

�Material

�Balanceamento de fluxos

�Limpeza

�Circuitos para �debubling�

Tubulações de óleo

Tubulações de água



Interfaces elétricas entre circuitos de alta tensão



Sistema de alta tensão



Interface de comunicação entre subsistemas



Resumo da integração eletrônica



Placa de distribuição elétrica

dianteira. Interface da cabine

VCU_A
Unidade de controle do veículo A



Placa traseira de distribuição elétrica

Interface com o compartimento do motor



Projeto e fabricação de chicotes



� Controle de temperatura das STACKS

� Controle de temperatura dos componentes eletrônicos de

potência

� Sistema de segurança para as células a combustível

� Monitoramento de dispositivos de segurança do veículo

� Comandos do sistema de armazenamento de hidrogênio

� Gateway

� Controle de carga das baterias de baixa tensão

� Gerenciamento das seqüências de Startup e Shutdown

� Controle das funções auxiliares (motores auxiliares)

� Funções para diagnósticos e códigos de falhas

� Controle das funções de iluminação e sinalizações

� Interface entre componentes da cabine e o sistema de tração

Funções complementares



Desenvolvimento de software



Tecla F1 Tecla F6

Interface com motorista e funções para diagnósticos



Sistema de segurança (Safety chain)



Comissionamento (Commissioning)



Testes funcionais e otimizações



Manual do proprietário

Instruções e orientações para o

Usuário.

Manual de Manutenção

Descrições dos sistemas e orientações e

instruções para os procedimentos de

manutenção



Treinamento

12 pessoas entre técnicos e motoristas da

METRA e 5  da EMTU

24h teórico/prático
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