
Projectos e soluções
para terciário





Projectar uma infra-estrutura eléctrica de um edifício 
terciário, especialmente se queremos tornar a sua gestão 

emocionante.

(promotor imobiliário, gabinete de projectos, gabinete de 
arquitectura e instalador) estabelecemos um diálogo com

instaladores e promotores imobiliários que connosco 

Hotéis, escritórios, residências para seniores, centros 

de compromissos compartilhados.

Melhores cumprimentos,

Administrador
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Um parceiro
de confiança

Uma empresa pioneira que se tornou num
fornecedor de soluções integrais

intimamente ligado ao progresso 
constante e consistente da 

1955

Oswald e Hermann
Hager em conjunto
com o seu pai Peter,
criam a empresa
Hager
Elektro-Plastic OHG
em Ensheim, perto

Alemanha.

1959
A empresa 

plástico instala-se 
também em Obernai 

então, a empresa 

Alemanha.

1968
A caixa de 

A Hager é a 
primeira empresa a 

produto e a partir 
deste momento, 
concentra-se na 

Parceiro local,
presença mundial 
Tem um projecto? A Hager 
está lá para acompanhá-lo. 
O Hager Group está em 

todos os produtos 

garantindo assim o bom 

Independentemente da 
complexidade das suas 
necessidades, saberemos 

da melhor forma os nossos 
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1996 – até hoje
A Hager diversifica-se para propor 
soluções completas. 
A empresa adquire sucessivamente:
- Tehalit - especializada na área de
 calhas técnicas 
- Flash - automação de edifícios 
- Weber - distribuição de energia
- Berker - aparelhagem mural 
- Elcom - controlo de acessos.

1970
A Hager concebe 

corta-circuitos 
modular no 
mercado francês.

1988
A Hager 
proporciona 

eléctrica nos 

edifícios terciários.

1990
Com o 

sistema domótico 
tébis, a Hager 
torna-se uma 
empresa pioneira no 

sistemas e meios 
comunicantes que 

domótica. 

Hager é membro 
fundador da

em 1990 (actualmente 
KNX).

O Hager Group tem mais 

principalmente aos nossos 
colaboradores, guiados 

compromisso constante com 

formamos uma comunidade que 

coragem, autenticidade e 
integridade. Esta cultura 

nas nossas equipas locais, 
determinadas a prepararem-se 
para o futuro de um mercado 

tão importantes quanto o 

autonomia a pessoas com 

os clientes. Os colaboradores 
e as colaboradoras da Hager 

nossos clientes.

Daniel Hager, 
CEO

A nossa força
o espírito da empresa





Como somos 
diferentes?
Serviço
5 estrelas 

A proximidade ao cliente é um dos valores mais fortes 
do Hager Group. Ouvir e agir; as nossas equipas 
estão aptas a proporcionar suporte técnico durante 
todo o projecto, na logística e na colocação em 
funcionamento das instalações. 

Desenvolvemos um diálogo com o cliente na busca de 
soluções específicas, personalizadas e sustentáveis. 

Avançando juntos, temos vindo a consolidar a nossa 
posição no mercado terciário. 

Uma conquista que confirma o compromisso do nosso 
grupo em torno de objectivos de conforto, segurança e 
eco-eficiência. 
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Quaisquer dúvidas técnicas ou relacionadas com a instalação 
e/ou utilização dos nossos programas ou produtos?
Oferecemos um serviço completo, disponibilizando
os nossos especialistas técnicos para aconselhar e ajudar. 

Assistência especializada 
e de proximidade

Logística dedicada

Escolha de uma rede de 
distribuição profissional

também têm um papel importante garantindo a entrega de 
produtos de qualidade.

Uma relação próxima

Força comercial dedicada 
aos seus projectos
A nossa equipa está, de facto, muito próxima dos nossos 
clientes e acompanha-os passo a passo nos seus projectos, 



 11 países
- “centro de excelência” de
 produção
- 1.416 patentes

- competências partilhadas por
 todos os mercados

 menos de três anos

A força de
um grupo
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Ferramentas
para ajudá-lo
a realizar as suas obras

Software Hager: 
do cálculo de redes, 
ao projecto do quadro
eléctrico
A Hager oferece uma completa gama de software adaptado 

quadros eléctricos de acordo com os regulamentos e normas 

necessidades. 

Elcom 
 

e calcular armários de 

Elcomnet 

Varyo
Software para projecto e 
orçamento de aparelhagem 
mural (systo e kallysto), 
juntamente com produtos tebis

Vantagens
- Ergonomia 
- Desenho 3D
Funcionalidades
- Escolha de material

- Cálculo.

+

Hagercad

 
até 4000 A.
Consultar disponibilidade

Consulte a nossa oferta completa de software em:

www.hager.pt/software

Mais informação?



11

hager.pt, o novo portal
de soluções eléctricas

ager.pt, é o seu portal de soluções eléctricas
o sítio hager.pt poderá encontrar informação variada sobre
nossa oferta e soluções. O sítio hager.pt integra ainda um
catalogue com ferramentas interactivas. 

ém da navegação simplifi cada e de um efi ciente motor de
usca, o sítio hager.pt propõe diversas funções, tais como,
comparação de produtos ou a possibilidade de criar uma 
ta de projectos.

Catálogo de produtos
O e-catalogue, 100% integrado no sítio, apresenta toda a 
gama de produtos Hager: Distribuição de Energia, Calhas 
Técnicas e Aparelhagem Mural + Automatismos.

Toda a informação num só clique!
Para cada referência, observe facilmente a imagem 
respectiva, os detalhes técnicos e a lista completa de 
acessórios. 

Serviços móveis
Seja no local da obra, em viagem ou numa reunião, 
com o seu smartphone ou tablet também pode aceder 
imediatamente a todas as informações importantes dos 
produtos da oferta disponível no catálogo Hager.

http:// m.hager.pt

Mais informação:

hager.pt/novidades





A nossa força?
Soluções 
adaptadas 

As nossas soluções integram a melhor tecnologia e 
permitem melhorar em conforto, poupança energética 
e segurança. 

Soluções eficazes 14

Soluções eco-eficientes 16

Soluções evolutivas 18

Soluções funcionais 20

Soluções inteligentes 22
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Hager.

Soluções
eficazes
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Protecção modular de 0,5
a 125 A

energia.

Potência e 
protecção: garantir 
a distribuição de 
energia eléctrica

Corte geral

Uma gama completa de caixas e armários 

tensão, quadros de entrada e quadros de 

Caixas e armários

Gama de interruptores e 
disjuntores de 16 a 1600 A 
A gama h3 está disponível em 6 tamanhos 
diferentes (x160, x250, h250, h630, h1000 e 
h1600) com poder de corte de 18 kA a 70 kA.

Eles consistem em disjuntores de corte no ar até 6300 A, 
disjuntores compactos, disjuntores gerais e comutadores 
modulares.
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Soluções
eco-eficientes
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Como empresa familiar, está na nossa 
natureza o desenvolvimento sustentável:

-  o nosso comportamento com os nossos 
clientes é ético. 

-  respeitamos o meio ambiente nas nossas 
actividades comerciais e de produção.

-  propomos soluções eficazes no plano 
energético para satisfazer os nossos 
clientes.

Evolução sustentável

Economia e 
desenvolvimento 
sustentável: reduzir 
os consumos 
e conservar o 
planeta

Medição dos consumos
Para eliminar gastos desnecessários e tomar 

melhor o consumo. A Hager conta com uma 
gama de contadores e aparelhos de medida 
que permitem atender a esses requisitos. 

Gestão da iluminação

eléctrica.

Gestão
do aquecimento
Os aparelhos de gestão de 
energia, programadores, 

aquecimento permitem garantir 
o conforto dos ocupantes 
do edifício, representando 

Comando de 
estores

para garantir a gestão de estores 
em todos os tipos de edifícios. 
Estores e persianas podem 
ser geridos por comandos 
automáticos, dependendo das 

Os ocupantes dos edifícios podem 
assim desfrutar de um conforto 

* ética, meio ambiente, energia

*
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Soluções 
evolutivas
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Flexibilidade:
Levar a energia 
e os dados onde 
são necessários

Calhas de instalação

está perfeitamente adaptado aos edifícios 
comerciais.

- Cores lacadas

- Comprimentos não standard
- Etc.

Produtos personalizados
à medida

Soluções para 
escritórios
As colunas e mini-colunas 

 

pelo chão ou pelo tecto. A gama 
 

foi projectada para responder 

de energia e dados. 

Calhas de distribuição
Este sistema responde a todas as 

Integra-se de forma perfeita em edifícios 
terciários, mesmo nos mais complexos.

Aparelhagem
mural systo



20

Soluções 
funcionais
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Funcionalidade: 
aparelhagem mural
Berker by Hager

Múltiplas combinações
Esta gama de aparelhagem enquadra-se 

quer em termos de design, quer em termos de 
funcionalidade adaptam-se a todos os estilos.

Controlo e conforto máximo

possibilidades para criar ambientes 

comandos da intensidade luminosa e 
comandos dos estores, persianas ou toldos 

Gestão eficiente
Na moderna gestão de edifícios, o controlo de 

o conforto.

Qualidade e durabilidade

resistência ao uso.
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Soluções
inteligentes
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Medición y conteo

Tecnologia:
criar valor
Redução de custos de 
operação

Aplicações

Consumir melhor
Utilizar a energia apenas quando é necessário
e aproveitar os recursos naturais.

Facilitar a manutenção
Verifi car a qualidade e fi abilidade da rede, 
permitirá uma “manutenção preventiva”.

Gerir o edifício 
Gerar e processar dados-chave do processo, 
avaliar comportamentos. 

- gestão de iluminação exterior e interior
- gestão de estores/persianas
- gestão de temperatura
- gestão de energia
- supervisão.

Aumento dos benefícios da 
sua utilização
Aumentar o conforto

Facilitar o controlo dos circuitos e o consumo 

Proporcionar fl exibilidade 

necessidade de obras estruturais importantes.

A força de um standard 
internacional





A nossa imagem 
de marca?
As obras
de referência

No mercado terciário, cada vez mais especialistas da 
engenharia e arquitectura confiam na marca que lhes 
dá soluções especializadas. 

Hotéis, hospitais, escolas, centros de negócios, lares 
de idosos ou centros comerciais: estes projectos são, 
actualmente, algumas das nossas imagens de marca.
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- Teatro Municipal
 (Vila Real)
- Teatrinho da Régua
 (Peso da Régua)
- Museu do Côa

- Museu dos Descobrimentos
 (Porto)
- Museu do Ar

- Museu Futebol Clube do Porto
 (Porto)
- Museu Sport Lisboa e Benfica
 (Lisboa)
- Casa das Artes

- Museu do Caramulo
 (Caramulo)
- Fundação Nadir Afonso

- Biblioteca Municipal
 (Albergaria-a-Velha)
- Centro Cultural
 (Góis)
- Plataforma das Artes
 (Guimarães)
- Biblioteca Internacional 
 (Angola)

- Sede da Polícia Judiciária
 (Lisboa)
- Campus Inovação Competitividade

- Banco Sol

- Banco Único

- Banco Barclays

- Banco Espírito Santo Angola

- Banco de Fomento de Angola

- BNP Paribas
 (Lisboa)
- Caixa de Crédito Agrícola

- Data Center Estamo
 (Lisboa)
- Edifício Autoridade Tributária

-  Edifício Bloom Campolide XXI
 (Lisboa)
- Sanjotec

- Grande Real Villa Itália*****
 (Cascais)
- Sweet Atlantic Hotel & Spa****

-  Pousadas de Portugal

 Cascais)
- Vila Galé Collection
 Palácio dos Arcos *****

- Hotel Pestana Sintra Golf
 Resort & Spa ****

- Hotel CS Salgados 
 Dunas Suites ****
 (Albufeira)
- Hotel Ibis

- Tivoli Residence Hotel
 (Estoril)
- Tivoli Victoria*****
 (Vilamoura)
- Hotel Tryp Aeroporto ****
 (Lisboa)
- Pedras Salgadas Hotel ****

- Hotel Forum ****
 (Angola)

Espaços
culturais

Escritórios Hotéis
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- Academia de Música
 (Vilar do Paraíso)
- Escola Profissional e Artística
 (Marinha Grande)
- ESART - Bloco Pedagógico Escola  
 Superior Artes Aplicadas

- Escola Básica Integrada da Horta

- Centro Escolar de Forjães
 (Esposende)
- Escola Secundária D. João V
 (Damaia)
- Escola Secundária Dr. Júlio Martins  

- Centro Escolar António Fogaça

- Colégio Universitário Pio XII
 (Lisboa)
- UPTEC - Parque de Ciência
 e Tecnologia da Universidade
 do Porto - Pólo do Mar

- Escola Superior de Saúde

- Colégio Santa Catarina
 (Luanda)

- Caixa Futebol Campus - Centro de  
 Estágios do Sport Lisboa e Benfica

- Estádio Futebol Clube Paços
 de Ferreira

- Estádio Municipal
 do Parque da Cidade
 (Gaia)
- Centro de Alto Rendimento
 (Gaia)
-  Estação de comboios CP

- Aeródromo Municipal

- Ginásio Fitness-Hut

- Parque Tecnológico e de Negócios
 de Ourivesaria
 (Gondomar)
- Hospital da Boa Nova
 (Matosinhos)
- Clínica Hemodiálise
 (Mirandela)
- Clínica da Mutamba
 (Angola)

Serviços
especializados

- IKEA
 (Alfragide)
- Continente (Modelo e Bom Dia)

- Intermarché

- Pingo Doce

- Hipermercado Kero

- Armani
 (Alcochete)
- Cartier
 (Lisboa)
- Fnac
 (Lisboa)
- Gant

- Modalfa

- Wells

- Mercado Municipal

- Remodelação Mercado Municipal
 (Matosinhos e Ribeira)
- Futebol Clube do Porto Store
 (Porto)

Zonas 
comerciais

Escolas e 
educação
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Projectos bem pensados

Academia de Música
Vilar do Paraíso (Gaia)

Teatro Municipal
Vila Real

Teatro, Pintura e Cine-Vídeo. 

O Teatro de Vila Real é constituído pelo Grande Auditório

Produtos e soluções

•
equipamentos de corte e 

em armários dos modelos 
universo e FW

• A gestão da iluminação 

tebis (protocolo KNX), 
permitindo o comando 

domovea 
e permite a gestão da 

 
programação horária 
e astronómica. Nos 

Para aparelhagem mural 
foi seleccionada a série 
kallysto.pur na cor creme.

Produtos e soluções:

• Foram aplicados 
equipamentos de corte e 
protecção em armários de 
distribuição dos modelos 
veneza, universo e FW 
perfeitamente adaptados 
aos locais em que se 
encontram. 

• A gestão da iluminação 
das zonas de circulação 
do edifício assenta no 
protocolo KNX através do 
sistema tebis, permitindo 
o controlo centralizado da 
instalação, por intermédio 
de telecomandos RF e 
botoneiras localizadas 
em áreas especificas. 
Este sistema possibilita 
a execução de cenários 
adequados aos ambientes 
pretendidos em todas as 
fases dos espectáculos.
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Museu do Côa
Vila Nova de Foz Côa

Grande Real Villa Itália
Cascais

o clássico e o contemporâneo se fundem num só cenário.

e suites.

Produtos e soluções

• Na instalação foram 
aplicados equipamentos 
de corte e protecção 
até 1250 A / 25 kA em 
armários de distribuição 
dos modelos quadro plus 
e universo.

• A gestão técnica do 
edifício, utiliza o protocolo 
KNX com base no sistema 
tebis, permitindo o 
controlo centralizado de 
toda a instalação ao nível 
da iluminação, tomadas, 
climatização e sinalização 
de alarmes técnicos. 
O interface com os 
utilizadores assenta num 
software de visualização 
adaptado graficamente 
à arquitectura e aos 
equipamentos existentes.

Produtos e soluções

• Na instalação foram 
aplicados equipamentos 
de corte e protecção 
até 2000 A em caixas e 
armários de distribuição 
quadro plus, quadro 4, 
quadro 5, volta e golf de 
encastrar (montados nos 
quartos).

• Gestão da iluminação 
das zonas de passagem 
e das zonas de trabalho 
através do sistema tebis 
recorrendo a detectores 
de presença com função 
crepuscular integrada.
Execução de cenários e 
interface com o utilizador 
assente num software de 
visualização instalado 
em PC.



Soluções 
inteligentes

Serviço
5 estrelas

Sistema completo
de soluções para
os seus projectos

Terciário Hager,
o nosso outro know-how

A Hager ocupa, hoje em dia, um lugar de destaque no 
mercado terciário do material eléctrico. 
Um parceiro de confiança; uma marca que se consolida, 
cada vez mais a cada dia que passa, no sector terciário com 
a sua proposta de soluções inteligentes. 

www.hager.pt
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Hager - Sistemas Eléctricos Modulares, S.A.
Estrada de Polima, n.° 673, Armazém C
Parque Industrial Meramar I - Abóboda
2785-543 São Domingos de Rana
Tel.: 214458450
Fax: 214458454

Agência Norte
Rua Professor Mota Pinto, 143
4100-356 Porto
Tel.: 228346650
Fax: 228346670

e-mail: info@hager.pt
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