PRATICIDADE, ECONOMIA E INOVAÇÃO

SEU CONDOMINIO NAS MÃO DE
QUEM ENTENDE!

Praticidade, economia e
inovação para o seu
condomínio
ATRIUM ENGENHARIA

ATRIUM GRUPO
Tecnologia e Inovação

PRATICIDADE, ECONOMIA E INOVAÇÃO

energia
do futuro

Eficiência energética
Você sabia que pode reduzir significativamente o valor da conta de luz do seu
condomínio com pequenas mudanças? Utilizar a energia de forma eficiente e racional
é a melhor forma de reduzir os seus gastos, sem alterar o nível de conforto dos
moradores. Invista nessa ideia e veja os resultados todos os dias.

Por quê investir em eficiência energética?
•
•

Reduza seus custos com a conta de luz, sem perder o conforto
Proteja o meio ambiente e melhore seu relacionamento com os moradores e a sociedade

REVISÃO E ADEQUAÇÃO DE HÁBITOS
Reduza o

desperdício através de pequenas mudanças nos hábitos e
conscientização dos moradores e empregados.

TELEFONIA
As novas tecnologias que permitem a você ficar sempre conectado ao
mundo.Fornecimento de qualquer tipo de tecnologia, seja analógica, digital,
VOIP, trabalhando as melhores marcas do mercado.

ALARMES E SEGURAÇA
Gestão profissional das comunicações internas. Não importa se for para
residência privada ou para um inteiro condomínio, a melhor solução na hora que
você precisar.

ILUMINAÇÃO
Lâmpadas LED, sensores de presença e controle a distância. Novas tecnologias
em iluminação trazem conforto, segurança e redução de custos .

CLIMATIZAÇÃO
A utilização de equipamentos mais eficientes reduz o consumo de energia,
trazendo economia, além de melhorar o conforto dos condôminos e
empregados.

MOTORES
A escolha de motores mais eficientes traz diversos benefícios, como a redução
de ruídos, a redução de emissões de gases poluentes e a diminuição de seus
gastos.

CABEAMENTO ESTRUTURADO
A melhor infraestrutura para o melhor controle. Criação e instalação de
soluções dedicadas e certificadas para infraestruturas de redes de dados e
telecom, servidores, pabx inteligentes, impressoras, etc.
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CFTV E MONITORAMENTO REMOTO
Todas as tecnologias para não perder nenhum segundo da sua história.
Fornecemos e entregamos as mais novas tecnologias de imagens disponíveis
no mercado, com gerenciamento remoto via APP e central de gravação nas
nuvens opcional.

A ATRIUM ENGENHARIA LTDA oferece soluções completas voltadas para a
eficiência energética e apresenta as melhores opções de economia, fornecendo
desde uma consultoria personalizada, que abrange estudos de viabilidade técnicofinanceira e elaboração de projetos, até a sua completa implementação.

Como funciona a solução de Eficiência Energética da ATRIUM
ENGENHARIA?
1) Visita Técnica e levantamento de dados
✓
✓
✓

Inventário de equipamentos e processos
Avaliação comportamental através de entrevistas
Identificação/Avaliação do Budget com o cliente

2) Consultoria Personalizada
✓
✓
✓
✓

Avaliação de equipamentos, processos e hábitos
Dimensionamento e elaboração do projeto
Estudo de viabilidade técnico-financeira
Análise de opções de financiamento e incentivos

3) Implementação
✓
✓
✓
✓

Substituição e/ou regulagem de equipamentos
Adequação de processos
Alterações de infraestrutura
Treinamentos e campanhas de conscientização

4) Gestão e Acompanhamento
✓
✓
✓

Avaliação do desempenho
Relatórios e reuniões de acompanhamento
Gerenciamento do projeto

Automação
Tenha economia, otimize seus processos e melhore a gestão do seu condomínio
através de soluções personalizadas de integração de equipamentos. Imagine como
seria ótimo se todos os moradores pudessem acessar as câmeras de segurança do
condomínio do seus smartphones ou tablets, ou ainda, se determinadas lâmpadas
fossem programadas para acender ou apagar em horários de maior ou menor
utilização do espaço.
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Melhor ainda, e se o síndico ou administrador do condomínio pudesse ter o controle
de todas as lâmpadas e aparelhos de climatização em um único dispositivo como o
seu próprio celular ou um tablet, podendo controlar se existe desperdício de energia
em algum ambiente, seja uma lâmpada acesa desnecessariamente ou um ar
condicionado
ligado
com
as
janelas
abertas.
A automação de condomínios pode trazer esses benefícios e muitos outros,
principalmente com o aumento da segurança, através do controle de câmeras e
sensores
de
presença.
Avance para o futuro e instale a solução de automação para condomínios da ATRIUM
ENGENHARIA.

Por quê investir em eficiência energética?
✓
✓
✓
✓
✓

Economize energia através da utilização
de sensores inteligentes
Otimize processos através da integração
de equipamentos
Ganhe tempo com a centralização
do controle de equipamentos
Aumente a segurança patrimonial através do monitoramento integrado do seu
condomínio
Obtenha praticidade e conforto utilizando
um sistema integrado

ILUMINAÇÃO INTELIGENTE
Criação de cenários de iluminação para diferentes ambientes, trazendo um efeito
positivo que permite a utilização energética de forma econômica e sustentável.

CLIMATIZAÇÃO
Realize o controle e a regulagem de temperatura e umidade no ambiente de
acordo com o momento do dia e com o padrão de utilização, permitindo
comodidade e economia de energia.

SEGURANÇA ELETRÔNICA
Integre e monitore todos os sistemas de vídeo, câmera, iluminação, sensores e
alarmes, permitindo rápida resposta, controle e tranquilidade para o seu
condomínio.

MULTIMÍDIA
Imagine os moradores poderem controlar todos os aparelhos eletrônicos dos
espaços comuns através de um tablet ou smartphone. Câmeras, sonorização,
TVs, entre outros dispositivos podem ser controlados e configurados pelo
aplicativo que funciona como uma central integrada de soluções.
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JARDINS
Reduza os gastos com a manutenção do seu jardim, através da instalação de
sensores inteligentes.

ENERGIA SOLAR
Reduza os gastos em até 95% da sua conta de luz.
Consulte nos.

Como funciona a solução de Eficiência Energética da ATRIUM ENGENHARIA?
1) Visita Técnica e levantamento de dados
✓
✓
✓

Inventário de equipamentos e processos
Avaliação comportamental através de entrevistas com os colaboradores
Identificação/Avaliação do Budget com o
cliente
2) Consultoria Personalizada

✓
✓
✓

Avaliação de equipamentos, processos e hábitos
Dimensionamento e elaboração do projeto
Estudo de viabilidade técnico-fi
nanceira
3) Implementação

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Instalação de novos equipamentos
Substituição e/ou regulagem de equipamentos
Adequação de processo
Alterações de infraestrutura
Treinamentos
4) Gestão e Acompanhamento

✓

Monitoramento e manutenção

Agende uma visita!
engenharia@atriumgrupo.com.br
www.atriumgrupo.com.br

ATRIUM GRUPO SEMPRE A FAVOR DA VIDA,
SUSTENTABILIDADE E INOVAÇÃO!

