
Fornecemos energia hoje 
aos edifícios de amanhã

Soluções elétricas para edifícios



Na Eaton, ajudamos 

a satisfazer as exigentes 

demandas de energia 

dos edifícios comerciais 

modernos.

EATON Soluções elétricas para edifícios

A Eaton é uma empresa líder de gestão de energia, que 

fornece soluções efi cientes, que ajudam os clientes a utilizar 

energia elétrica, hidráulica e mecânica de forma mais fi ável, 

efi ciente, segura e sustentável.

Fornecemos soluções globais inovadoras que o ajudam 

a desenvolver um negócio mais sustentável.

A Eaton oferece-lhe uma nova dimensão 
de conhecimento especializado.
O prédio que abriga o seu negócio é o coração da sua empresa. 

Neste edifício, trabalham os seus funcionários, é aqui que recebe 

a visita dos seus clientes e é aqui que os visitantes vêm utilizar os 

serviços que a sua empresa fornece. Um edifício bem projetado 

e mantido é fundamental para o crescimento e sucesso futuros. 

Mas, são as suas instalações uma fonte de valor? Ou são uma 

razão de esgotamento de recursos? Deve proteger as pessoas, 

ativos e reputação para garantir 

a continuidade dos negócios. Tem de reduzir a utilização 

de energia para cumprir com as mudanças dos requisitos 

regulamentares. E essas considerações devem ser equilibradas 

com a necessidade de design e funcionalidade que maximize 

a utilização do espaço e eleve a experiência do utilizador.

A gama de produtos e serviços da Eaton torna-nos num parceiro 

ideal para ajudá-lo a dar resposta às exigentes demandas dos 

edifícios modernos. Com uma composição exclusiva de soluções, 

desde a instalação de distribuição elétrica até à iluminação, 

passando pelas soluções de energia críticas para sistemas de 

segurança e incêndio, a Eaton fornece-lhe uma oferta completa 

que dá resposta às normas locais, quando e onde precisar.

Legado da inovação.

Ao longo dos anos, o nosso inovador portfólio cresceu 

incluindo soluções de:  

B-Line

Bussmann

CEAG

Cooper

Cutler-Hammer
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Fulleon

MEM

Menvier

Moeller

Powerware



Proteger pessoas, ativos e reputação 
para a continuidade dos negócios

Na Eaton, fornecemos energia fi ável 

para operações contínuas, ajudamos a 

proteger as pessoas durante a manutenção 

e a colocação em serviço e fornecemos 

sistemas de segurança, notifi cação, 

iluminação de emergência e deteção de 

incêndio. Também ajudamos a proteger 

o seu edifício com soluções para deteção 

e controlo de acesso de intrusos. Com 

o conhecimento dos regulamentos e códigos 

de construção, formação sobre as práticas 

de segurança mais recentes, soluções de 

prevenção de arco elétrico, auditorias de 

energia e outros serviços. Focamo-nos 

sempre em superar as normas padrão, para 

que a sua concentração seja na administração 

dos seus negócios.

Projetar e construir pensando na 
resiliência e sustentabilidade

O seu edifício é muitas vezes o seu 

ativo mais importante. Na Eaton, 

concentramo-nos em proteger o valor futuro 

desse investimento vital, certifi cando-nos 

de que o seu edifício refl ita a sua imagem 

de marca. A efi ciência dos nossos produtos 

ajudam a reduzir os custos operacionais 

minimizando as emissões de carbono, 

enquanto as soluções de design 

personalizado ajudam-no a alcançar a sua 

visão. Trabalhe com a Eaton pela fl exibilidade 

de design para futuras necessidades 

e regulamentações. Com tecnologias 

inovadoras e visão no futuro para o máximo 

de funcionalidade, produtividade e uso 

otimizado do espaço no seu edifício.

Menor risco com execução 
atempada de projetos e experiência 

A redução do risco na construção e na 

colocação em serviço do seu edifício, 

permite-lhe concentrar-se nos clientes 

e no desenvolvimento dos seus negócios. 

Por isso, na Eaton, procuramos sempre 

atenuar pequenos riscos antes de estes

se tornarem grandes ameaças. Aproveite 

a nossa experiência à medida que constrói 

ou remodela o seu edifício e conte com o 

nosso apoio e assessoria onde quer que 

esteja. Oferecemos também acesso a uma 

extensa rede de parceiros de canal, onde 

encontra os materiais e equipamentos que 

necessita, quando precisar. A nossa oferta 

inclui produtos concebidos para facilidade na 

instalação, gestão local de projetos e serviço 

de suporte pré e pós-venda. Na Eaton, 

lideramos com as mais recentes tecnologias 

para ir além do hoje, garantindo que possa 

reduzir os riscos do amanhã. 

As nossas soluções ajudam-no a proteger os seus negócios, 

concentrando-se na fiabilidade e eficiência para maximizar 

o conforto, segurança e o retorno do seu investimento.
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Proteja os seus funcionários e a sua reputação, aumentando a efi ciência operacional, reduzindo a utilização 

de energia e fazendo projetos que visem a funcionalidade, o bem-estar e a produtividade.

Comercial

Fornecemos energia a edifícios para serem mais funcionais, 

eficientes e seguros.

EATON Soluções elétricas para edifícios

Distribuição de energia e proteção de circuitos:
disjuntores de baixa e média tensão, disjuntores e 
fusíveis, barramentos e quadros de distribuição

Serviços:
engenharia, formação, 
gestão de projetos 
e ofertas de extensão 
da vida útil do produto

Transformadores

Proteção de energia de reserva:
sistemas de energia ininterrupta 
(UPS), switches de transferência 
automáticas e sistemas centrais de 
baterias

Iluminação e controlos:
iluminação funcional, decorativa, 
exterior e controlo

Segurança contra incêndio

Suportes estruturais:
sistemas para infraestruturas, suspensões 
para tubagem, suportes sísmicos, 
caminho de cabos e peças pré-fabricadas

Controlo e proteção 
de motores:
 contatores, variadores de 
frequência e módulos de 
controlo de motores

Dispositivos para cablagem:
tomadas, conectores, aparelhagem de 
parede, interruptores e módulos

Segurança e 
notifi cação em massa:
 sinalização, alarmes 
e segurança

Monitorização 
e comunicações:
gestão de energia das 
instalações, medição 
e monitorizaçãoAcessórios e quadros:

 aplicações comerciais, condutas, 
caixas de saída e invólucro
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Suportes estruturais:
sistemas para infraestruturas, 
suspensões para tubagem, suportes 
sísmicos, caminho de cabos e peças 
pré-fabricados

Seja mais produtivo maximizando a utilização funcional do seu espaço, ao mesmo tempo que aumenta a 

efi ciência energética e controla o risco operacional. 

EATON Soluções elétricas para edifícios

Transformadores

Proteção de energia de reserva:
sistemas de energia ininterrupta 
(UPS), switches de transferência 
automáticas e sistemas centrais 
de bateria

Iluminação e controlo:
controlo e iluminação de exterior 
funcional e decorativa

Acessórios e quadros:
aplicações comerciais, condutas, 
caixas de saída e invólucro

Monitorização e comunicações:
gestão de energia das instalações, 
medição e monitorização

Distribuição de energia 
e proteção de circuitos:
disjuntores de baixa e média 
tensão, disjuntores e fusíveis, 
barramentos e quadros de 
distribuição

Iluminação de emergência e 
segurança contra incêndio

Controlo e proteção 
de motores:
contactores, variadores de 
frequência e módulos de 
controlo de motores

Segurança e 
notifi cação em massa:
sinalização, alarmes 
e segurança

Dispositivos para cablagem:
tomadas, conectores, aparelhagem 
de parede, interruptores e módulos

industria

Serviços:
engenharia, formação, 
gestão de projetos 
e ofertas de extensão da 
vida útil do produto
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Aeroportos, ferrovias e recintos de infraestruturas

Retalho EstádiosEducação

Com mais de 100 anos ao serviço da indústr ia da construção, 

entendemos os desafios que enfrenta todos os dias. 

EATON Soluções elétricas para edifícios

Reduza o tempo de inatividade, aumente a disponibilidade e 

aumente a segurança para gerar rentabilidade, enquanto atende às 

expectativas do cliente e às regulamentações governamentais. 

Projete e construa a melhor instalação da 

sua classe, para mostrar a qualidade da sua 

marca e garantir a segurança das pessoas 

num ambiente desconhecido.

Construa um sistema coeso que esteja 

conectado e integrado, maximizando 

o espaço útil, melhorando a produtividade 

dos alunos e professores, e mantendo 

a sua segurança.

Crie um espaço esteticamente convidativo 

que eleve a experiência do visitante, 

mantendo a fl exibilidade para adaptar 

o layout às necessidades .

Escritórios comerciais e edifícios de utilização mista

Mantenha os seus funcionários e a sua reputação bem protegidos 

com um design que enfatiza a funcionalidade, o bem-estar e a 

produtividade, alcança utilizações mais efi cientes e reduz o seu 

consumo geral de energia.

HotelariaSaúde

Garanta uma ótima experiência ao visitante 

por meio de um ambiente esteticamente 

agradável, enquanto mantém uma operação 

económica e ininterrupta que reduz os 

custos de energia e corresponde a requisitos 

regulamentares.

Proteja os sistemas de energia críticos e 

dados para operações contínuas, e garanta 

o conforto e a segurança de pacientes, 

visitantes e funcionários.

Maximize o uso funcional do espaço para 

aumentar a produtividade e gerir o risco 

operacional, obtendo maior efi ciência 

energética. 

Industria e logística
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O amplo portfólio 
da Eaton trabalha 
para otimizar 
a infraestrutura 
dos seus edifícios, 
a base do 
seu negócio.
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Descubra de que forma a Eaton pode resolver 

os seus desafios de gestão de energia.

Levando ao seu negócio uma nova dimensão de conhecimento, soluções personalizadas 

inovadoras e operações ininterruptas. 

Eaton.com/Buildings
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Siga-nos nas redes sociais para receber
e discutir as mais recentes informações
sobre produtos e apoio.


