Instalações de climatização e térmicas
A
é responsável pela instalação de equipamentos de produção e
distribuição de energias térmicas: aquecimento central, água quente sanitária e
climatização.

Instalações eléctricas
A
realiza a instalação de equipamentos de produção e
distribuição eléctricas: geradores, instalações de cogeração, transformadores, redes
de distribuição, etc.

Instalações de canalização
A
realiza a instalação de redes e sistemas de fornecimento de
água, assim também o seu tratamento.

Equipamentos industriais
A
instala equipamentos de produção e distribuição de utilidades
industriais: vapor, frio, ar comprimido, vazio, gases, autoclaves...

Equipamentos de segurança
A
ocupa-se da instalação de equipamentos de segurança:
Protecção a Incêndios, Voz e Dados, Controlo e Vigilância...

Concepção e realização de obras de instalação que inclui
•

A concepção e o design dos equipamentos conforme as necessidades.

•

A realização da instalação com controlo permanente da qualidade.

•

O arranque dos dispositivos e o seguimento do seu funcionamento.

•

O aconselhamento sobre conformidade com a normativa.

Obrigações
•

Nos prazos de realização das instalações de produção ou de distribuição de
energia.

•

Na qualidade e na eficiência de funcionamento dos equipamentos.

•

No custo de instalação dos equipamentos.

•

Na máxima qualidade dos serviços pós-venda.

Manutenção técnica integral
A manutenção técnica integral é a gestão das intervenções de manutenção
preventiva, preditiva e corretiva de todos os equipamentos técnicos eléctricos e
mecânicos de um edifício.
A manutenção técnica integral inclui
•

A manutenção de todas as instalações técnicas do edifício.

•

A manutenção preventiva consoante um planejamento especifico para cada
equipamento.

•

A manutenção preditiva consoante a evolução dos parâmetros de
funcionamento do equipamento.

•

A manutenção corretiva no caso de avaria.

•

O aconselhamento pelos nossos técnicos na manutenção técnica do
edifício.

•

A vigilância regulamentaria e meio ambiental.

Obrigações
•

No custo de exploração global.

•

Na disponibilidade das instalações técnicas, eléctricas e térmicas.

•

Nos prazos de intervenção.

Os nossos clientes
As nossas equipas trabalham dia a dia para optimizar o rendimento energético de
hospitais, escritórios, centros comerciais e de lazer, edifícios residenciais e municipais,
plantas industriais e outras instalações.

Saúde pública

Desde a manutenção integral de Hospitais e Clínicas até a gestão energética e a
prevenção de riscos sanitários, a
oferece uma oferta global de
serviços para garantir um ótimo rendimento em centros sanitários e hospitais, livrando
aos seus administradores das atividades não médicas.
Terciário e escritórios

A gestão de equipamentos de climatização, a manutenção técnica integral e a gestão
global de edifícios (facility management) permitem garantir um ambiente agradável e
confortável quer aos trabalhadores quer aos visitantes de escritórios, centros
comerciais e de lazer, optimizando ao mesmo tempo os custos de exploração.
Entidades locais

Trabalhamos com as autoridades locais para oferecer soluções que contribuem a
melhorar a comodidade, a proteger o meio ambiente e a controlar os gastos através de
soluções que vão desde a gestão de redes de calor e frio até a manutenção dos
edifícios públicos.

Habitação

Um ambiente com grande qualidade e conforto: disponibilizamos uma vasta gama de
soluções eficazes e à medida para a optimização da energia e a gestão global de
edifícios residenciais.
Em colaboração com os nossos clientes, garantimos a comodidade e o bem-estar de
milhares de proprietários e arrendatários.
Indústria

Cada indústria precisa de se concentrar na sua atividade principal. Este é o motivo
pelo que proporcionamos uma oferta global que inclui o design, a engenheira, a
exploração e a manutenção de instalações de utilidades industriais para reduzir os
seus gastos energéticos e para se aproveitar de recursos eficazes para a produção, a
distribuição e o uso da energia.
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