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Certificação Tecnilab Portugal, S.A.

ISO 9001
A Tecnilab Portugal, S.A. está certificada desde o dia 9 de Março de 2005,
pela norma ISO 9001, sendo a entidade certificadora a Bureau Veritas
Certification.
O Sistema de Gestão da Qualidade implementado na Tecnilab Portugal, S.A.
tem como âmbito as atividades da empresa:
“Comercialização de Equipamentos, Conceção e Instalação de Soluções
Integradas e Assistência Técnica nas Áreas de Energia, Indústria, Ambiente,
Construção e Obras Públicas”
Esta aprovação, reflete o compromisso da Tecnilab Portugal, S.A. na melhoria
contínua da qualidade.

www.tecnilab.pt
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TECNILAB PORTUGAL

A Empresa
Reconhecida como uma das principais companhias de instrumentação,
automação, controlo e medida, a Tecnilab Portugal, S.A. destaca-se pela qualidade
dos trabalhos de implementação e organização de processos operacionais, pela
busca de novas soluções criadoras de valor para os seus clientes e sobretudo, pela
permanente inovação que empresta aos seus produtos e soluções.
A Tecnilab Portugal, S.A. desenvolve continuamente esforços para presentear
o mercado com as soluções tecnicamente mais evoluídas e capazes de gerar
ganhos significativos na cadeia de valor dos seus clientes.

Compromisso
O compromisso da Tecnilab Portugal, S.A. centra-se na busca de soluções técnicas
e inovadoras, capazes de atingir patamares de excelência que sustentem a
atividade no mercado interno e internacional, e muitas delas implementadas em
mercados internacionais de grande exigência.

tecnilab Portugal, s.a.

Grupo de Trabalho
Profissionais altamente competentes e motivados, uma equipa multidisciplinar que
oferece ao mercado um serviço de alta qualidade onde a competência técnica e a
cumplicidade com os clientes são princípios doutrinários.
Formação e treino permanentes de todas as equipas da Tecnilab Portugal, S.A.
quer técnica, comercial ou financeira, garante a oferta de soluções equilibradas
capazes de serem geradoras de riqueza.
A sólida construção de uma relação de grande profissionalismo, partilha de
informações com os “stakeholders” é o garante de um compromisso de excelência
na criação de um parceiro de cooperação.

História | Missão | Visão
Desde a sua fundação em 1978, que a Tecnilab Portugal, S.A. iniciou a sua história
de sucesso para Portugal e para o Mundo.
Inovar e criar valor para os clientes através da eficiência e excelência de soluções.
Continuar a ser referência para o mercado interno e exportar essa qualidade para
o mercado internacional.

www.tecnilab.pt
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FLUCON

Especialidades
No Departamento de Válvulas dedicamo-nos ao
aconselhamento e fornecimento das Válvulas
Hidráulicas de Controlo da marca Flucon.
Produzidas na nossa fábrica Valcon, situada na
Covilhã. A linha de válvulas Flucon é símbolo
de durabilidade, exigindo baixa necessidade
de manutenção e garantindo eficiência de
controlo superior.
Ao longo do tempo consolidámos a nossa
experiência na produção de válvulas hidráulicas
de controlo para aplicações:
 Na regulação/gestão de
abastecimento de água;

redes

de

 No controlo de nível, pressão e caudal em
redes de transporte de água;
 Na proteção das redes de transporte e
abastecimento de água;
 No controlo de fluídos limpos;
 Nas redes de combate a incêndio;
 Na regulação/gestão de redes de rega.

tecnilab Portugal, s.a.

Garantimos
aconselhamento
no
dimensionamento e definição de soluções em
parceria com os nossos clientes.
Porque queremos que tenha uma utilização
plena do nosso produto Flucon, organizamos
formações para melhorar o conhecimento das
soluções existentes e potenciar a utilização
das válvulas. Atuamos nesta vertente em
várias fases da sua utilização, desde a
seleção e dimensionamento até à colocação
em serviço, assim como em tarefas de
manutenção/reparação.
Queremos que as excelentes características de
eficiência e durabilidade das válvulas Flucon
fiquem ao serviço dos nossos clientes.

Referências e Execuções
Nacionais
 EPAL - Emp. Portuguesa das Águas
Livres, SA;
 Serviços Municipalizados de Sintra;

Internacionais
 Espanha
Dessalinizadora de Valdelentisco;
Canal Isabel Segunda (Madrid);
 Alemanha;

 Serviços Intermunicipalizados de Águas
e Resíduos de Loures e Odivelas;

 República Checa;

 Águas do Norte;

 Croácia;

 Águas de Lisboa e Vale do Tejo;

 Albânia;

 Diversos Municípios Portugueses;

 Kosovo;

Integração em sistemas:

 Itália;

 Integração em diversos sistemas de
telegestão;

 Angola – Jamba Mineira, Cabinda,
Quilengues, Caculama;

 Integração em diversos sistemas de
combate às perdas de água.

 Emirados Árabes Unidos, Perú, Chile,
China, Vietname, Polónia, Iraque,
Arábia Saudita, Equador e Dubai.

www.tecnilab.pt
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ÁGUAS E AMBIENTE

Especialidades
O Departamento de Águas Potáveis e Residuais
desenvolve a sua atividade, em três áreas:
 Instrumentação de processo;
 Solução de data logging, telemetria e
telecontagem;
 Soluções de Automação e Telegestão;
 Sistemas de filtração e desinfeção de
águas brutas, potáveis e residuais;
 Monitorização e controlo da eficiência em
redes de adução e distribuição de águas;
 Desenvolvimento de software especifico
para diversas aplicações, nomeadamente
em ambiente web.
Sistemas de Automação e Telegestão
Centralizados,
incluindo
Supervisão
e
Controlo para instalações de Águas Potáveis
e Residuais, podendo ser apresentadas
soluções “chave na mão“, quadros elétricos
e eletrificação, fornecimento e montagem de
instrumentação, automação, desenvolvimento
de toda a componente de software, sistemas
de comunicação para aplicação em áreas
geograficamente distribuídas, sistemas de
monitorização, recolha e análise de tratamento
de dados do tipo “SCADA“.

tecnilab Portugal, s.a.

Desenvolvimento de soluções “chave na mão“
no âmbito da otimização das infraestruturas de
captação, tratamento, armazenagem, elevação
e distribuição de Águas Potáveis.
Desenvolvimento de soluções “chave na mão”
no âmbito da otimização das infraestruturas de
tratamento (Etars) e elevação de Águas Residuais.
Soluções para desinfeção e tratamento de água,
incluindo sistemas de desinfeção por hipoclorito
líquido ou gasoso, desinfeção por dióxido
de cloro, sistemas de geração “in situ“ de
hipoclorito e dióxido de cloro, ozonização, entre
outros métodos.
Soluções para monitorização, controlo e
melhoria da eficiência energética em campos
de Golf e sistemas de rega.

Soluções UV, com aplicação em estações de
tratamento de Águas Potáveis, na melhoria da
eficiência em filtros rápidos de areia, remoção
de metais nomeadamente, arsénio, antimónio,
ferro, manganês entre outros.
Metodologias de analise de redes de distribuição
de ZMC’S, soluções de monitorização e controlo
de ZMC’S, gestão de pressão e deteção ativa
de fugas.
Soluções para monitorização e desinfeção da
água em piscinas públicas e fontanários.

Referências e Execuções
Em Portugal
EPAL - Emp. Portuguesa das Águas Livres, S.A.
 Sistema de Telegestão da Produção,
Transporte e Distribuição de Água, de 222
infraestruturas, entregando água a cerca
de 3 Milhões de Habitantes.
 Sist. de Controle e Gestão da ETA de Vale
da Pedra. Produção até 240 000m3/dia.
 Fornecimento de equipamentos do tipo
acústico para deteção localizada de fugas
na rede de água.
Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento de Almada
 Sistema de Telegestão da Captação,
Tratamento, Armazenagem e Distribuição
de Água à cidade de Almada num total
de 50 Infraestruturas, abastecendo uma
população de 174 Mil Habitantes.
 Sistema de Telegestão das estações
elevatorias de Águas Residuais.
AGERE - Empresa de Águas, Efluentes e
Resíduos de Braga, EM
 Sistema de Telegestão dos reservatórios,
estações elevatórias e hidropressoras
de Águas Potáveis num total de 55
infraestruturas, para abastecimento de água
a uma população de 160 Mil Habitantes.

Águas do Norte
 Etar de Ponte de Lima, Arcos de Valdevez,
Ponte da Barca.
Águas do Ribatejo
 Sistema de Telegestão de água potável
num total de 40 infraestruturas, para
abastecimento de água a uma população
de 150 Mil Habitantes.
Águas do Centro Litoral
 Sistema de Telegestão da rede de
saneamento gerindo 80 infraestruturas.
Águas de Lisboa e Vale do Tejo
 Sistema de remoção de arsénio por
adsorção para um caudal de 90 m3/h.
 Etar da Guia, fase sólida e fase líquida.
Sistema de Controlo.
EDIA - Empresa de Desenvolvimento e
Infraestruturas do Alqueva, S.A.
 Fornecimento e implementação da
infraestrutura
elétrica,
automação,
instrumentação e gestão das estações
elevatórias de Cuba e Vidigueira.
Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento de Oeiras
 Fornecimento da monitorização da eficiência
da rede em zonas de medição e controlo
incluindo medição de caudal e datalogger.

Piscinas de Lisboa
 Conceção, engenharia e fornecimento
do sistema de monitorização, controlo e
desinfeção de 6 piscinas.
Sistema de Gestão das Infraestruturas do Golf
da Quinta da Boa Vista.
Outras Obras de Telegestão
 Tele. ARM da Madeira.
 Tele. Águas de Lisboa e Vale do Tejo
 Tele. do Sistema de Águas Potáveis e
Saneamento Básico de Albufeira.
 Tele. de Águas Potáveis e Residuais de Loures.
 Tele. das Águas de Cascais.
 Tele. de Águas Potáveis e Residuais do
Barreiro.
 Tele. das Águas de Santo André.
Em Moçambique
ETA de Maputo
 Fornecimento e colocação em serviço do
sistema de desinfeção por cloro gás aplicado.
Produção de água potável até 72000 m3/dia.
Em Angola
 Fornecimento da Instrumentação e
Automação das estações elevatórias do
subsistema de Benguela-Lobito, Cambiote e
Jamba Mineira.

www.tecnilab.pt
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SISTEMAS ANALÍTICOS

Especialidades
A Tecnilab Portugal, S.A. desenvolve o projeto,
dimensiona e integra sistemas de analisadores
em contínuo de gases e líquidos, para circuitos
água/vapor de processo de caldeiras.
Os sistemas de amostragem e análise em
contínuo aplicam-se, entre outros, em centrais
termo elétricas, cogerações e centrais de ciclo
combinado.
A análise dos parâmetros de água/vapor são
essenciais para o correto funcionamento das
caldeiras e traduz-se na efetiva redução da
manutenção e da corrosão nas caldeiras e
turbinas, o que se traduz num aumento da
produção.
Providenciamos painéis em contentor ou em
rack’s totalmente pré-assemblados, preparados
para resistirem aos ambientes industriais mais
agressivos cumprindo com os requisitos dos
nossos clientes.

tecnilab Portugal, s.a.

Dispomos de equipas técnicas e de
engenharia com “know-how” comprovado e
reconhecido a nível nacional e internacional no
desenvolvimento de soluções extremamente
completas, no âmbito da engenharia,
desenho, construção, serviços pós-venda,
comissionamento e manutenção.
A Tecnilab Portugal, S.A. é a garantia segura no
desenvolvimento, produção e implementação
dos mais fiaveis e reconhecidos sistemas
de amostragem e análise em continuo,
comprovada pela experiência em projetos de
empresas de referência como a EDP-EDA, Galp
Power, Siemens, Saudi Aramco, Amec Foster
Wheeler, MHPS, Iberdrola, Técnicas Reunidas,
Gama Power Systems entre muitas outras.

Referências e Execuções
 Gama
Fornecimento de quatro Sistemas de
Amostragem e Análise em Contínuo
instalados em contentores;
Fornecimento de um Sistema de
Amostragem e Análise em contínuo
instalado em painel;
 Amec Foster Wheeler
Sistema de Amostragem e Análise em
Contínuo instalado em painel;
 Rusal Aughinish - Limerick
Sistema de Amostragem e Análise em
Contínuo instalado em contentor;

 Portucel Soporcel
Sistema de Análise em Contínuo para
Medição de Sílica;
 Enerjisa – Ccpp Bandirma / A-Tec
(Currently Mhi)
Sistema de Amostragem e Análise
em Contínuo instalado em contentor
climatizado;
 Eda – Eletricidade dos Açores /
Siemens S.A.
Sistema de Amostragem e Análise em
Contínuo instalado em painel;

 Limerick Alumina Refining, Ltd / Foster
Wheeler
Sistemas de Amostragem e Análise em
Contínuo;

 Edp - Eletricidade de Portugal - Ccpp
Lares / Cobra Dragados/ Empresários
Agrupados;
Sistema de Amostragem e Análise em
Contínuo instalado em contentor;

 Saudi Aramco / Amec Foster Wheeler
Sistema de Amostragem e Análise em
Contínuo instalado em painel;

 Iberdrola México / Amec Foster Wheeler
Sistema de Amostragem e Análise em
Contínuo instalado em contentor;

 Galp Power / Nem B.V.
Sistema de Amostragem e Análise de
Água e Vapor para Hrsg;

 Iberdrola México
Dois Sistemas de Amostragem e Análise
em Contínuo instalado em contentor.

www.tecnilab.pt
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INDÚSTRIA

Especialidades
O Departamento Industrial da Tecnilab é constituído por duas grandes áreas tecnológicas:
Área de Analisadores em Continuo

Área de Instrumentação e Automação

A sua atividade inclui o projeto, dimensionamento,
construção e fornecimento de sistemas analíticos
online para os setores da indústria, produção
de energia e águas potáveis e águas residuais,
nomeadamente:

Desenvolvemos e providenciamos soluções
de instrumentação de medida, automação,
supervisão e controlo de processos industriais:

 Analisadores em contínuo de parâmetros
físico-químicos, pH, condutividade, cloro
residual, Oxigénio dissolvido, Turvação,
TOC, CQO, CBO5 para o setor da água
potável e residual;
 Sistemas analíticos para controlo
ambiental e monitorização de emissões
gasosas para indústria;
 Sistemas para controlo processual para
as indústrias químicas, petroquímicas,
farmacêuticas, produção de energia,
pasta e papel;
 Dimensionamento e fornecimento de
sistemas de amostragem automáticos
para hidrocarbonetos, químicos e sólidos;
 Fornecimento de sistemas em contentores
climatizados.

tecnilab Portugal, s.a.

 Instrumentação de medida de nível,
caudal, pressão, temperatura, densidade
e elementos finais de controlo;
 Automação de processos e máquinas
industriais;
 Soluções de condicionamento e conversão
de sinal, isolamento galvânico, proteção
contra fenómenos transitórios;
 Instrumentação de segurança intrínseca e
para áreas classificadas;
 Sistemas de deteção de gás e incêndios
para processos industriais.

Referências e Execuções
 Sistemas de análise em contínuo
para as refinarias da Galp e Repsol
(Portugal) nomeadamente, para análise
em linha do teor de enxofre no gasóleo
e gasolina, análise de H2S e SO2 no
Tail Gas, análise de H2S e mercaptanos
no propano, analisadores de O2 para
controlo de inertizações.
 Fornecimento chave na mão do sistema
de Controlo de Emissões gasosas do
forno de Cal da fábrica da Lusical/Lhoist
em Alcanede Portugal.
 Sistemas
de
proteção
contra
descargas atmosféricas para projetos
internacionais do Thales Group.
 Sistemas de instrumentação de medida
para Galp, EDP, Portucel, Repsol, Cuf,
Secil, Cimpor, Unicer, Nestlé e Sovena.
 Fornecimento e montagem de vários
analisadores de controlo de efluentes
líquidos TOC/CQO para clientes como
Repsol Sines e RAR Açucar.

 Sistemas de Fire&Gas incluindo
fornecimento, montagem, e colocação
em serviço para refinarias e parques
de combustíveis da Galp e Repsol em
Portugal, fábrica da Repsol em Sines,
Instalação e armazenamento de gás
da SIGAS (consórcio Galp, Repsol e
BP), Parque de Gas Natural da REN
Atlântico, e vários projetos com
engenharias internacionais como Fluor
e ABB Lummus, Ke&c.
 Sistemas de monitorização em contínuo
e portáteis para análise da condição de
máquinas para a Fabrica de Pasta e Papel
do grupo Portucel Soporcel, Fábrica de
Cartão da Europack Viana do Castelo,
Prado Cartoon na Lousã, Central de Ciclo
combinado da EDP em Lares, Fabrica da
CUF em Estarreja, Metros de Lisboa e
Porto, etc...
 Automação dos sistemas de amostragem
de .... volantes da Central da EDP Sines.

www.tecnilab.pt
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LABORATÓRIO ANALÍTICA

Especialidades
O Departamento de Laboratório Analítica
incide a sua área de atividade em soluções
tecnológicas inovadoras para aplicação
laboratorial, na área da química e
microbiologia.
 Projeto, dimensionamento e integração
de diferentes soluções analíticas
laboratoriais para análise de amostras de
diferentes matrizes.
 Fornecimento, colocação em serviço e
formação técnica de diferentes soluções
de analisadores automáticos para
laboratórios de indústrias, águas residuais,
solos e plantas e quaisquer outro tipo de
matrizes para análises laboratoriais. Todas
as aplicações automáticas estão aprovadas
e/ou em conformidade com as agências
de regulamentação, tais como ISO, EPA,
Standard Methods, EBC, ASBC, AOAC, etc...
 Sistemas Robotizados para análise de
CQO, CBO, ISE, Titulações, etc...
 Microscópicos eletrónicos de varrimento
(SEM).

tecnilab Portugal, s.a.

 Fornecimento, colocação em serviço e
formação técnica de sistemas robotizados
de pré-tratamento e preparação de
amostras.
 Fornecimento, colocação em serviço
e formação técnica de solução para
determinações ambientais, em águas
superficiais, subterrâneas, residuais, de
abastecimento, em águas do mar, solos,
plantas e fertilizantes.
 Fornecimento, colocação em serviço
e formação técnica de soluções para
determinações analíticas em amostras
de cervejas, malte, vinho, mosto e outras
bebidas e em amostras de tabaco.
 Fornecimento e colocação em serviço
de soluções de análise automática de
parâmetros químicos e microbiológicos
em amostras alimentares.
 Sistemas de análise por Fluorescência de
Raios-X, em diferentes tipos de amostras.

Referências e Execuções
 Instituto Hidrográfico - Análises de
Águas do Mar;
 IPMA, CIIMAR, IPIMAR, CMAR –
Análises de Águas do Mar;
 EPAL - Lisboa
Abastecimento;

–

Águas

de

 Instituto Nacional de Saúde - Águas e
Águas Residuais;
 Portucel - Águas de Caldeira e Águas
Residuais;
 IAREN - Águas e Águas Residuais;

 Agroeno - Vinhos;
 Instituto Vinho do Porto;
 Unicer - Cervejas;
 ECM - Cerveja Madeira;
 SOPAC - Adubos;
 Adubos de Portugal - Adubos e Solos;
 UTAD - Análise de Solos;
 Instituto Superior de Agronomia Análise de Solos;

 Simarsul - Águas Residuais;

 Proleite - Análise de solos, leite e
derivados;

 ISQ - Águas Residuais;

 Tabaqueira - Análise de Tabaco;

 IST - Águas Residuais;

 A.R.Saúde;

 SUMA - Águas Residuais;

 ASAE;

 Caima - Análise de Águas Residuais;
 Globalab - Águas e Alimentos;

 Refriango - Análise de cerveja em
Angola;

 Labelec - Águas de diversas origens;

 Regia-Douro Park - Análise de vinhos;

 Comissão Coordenadora de Vinhos
Verdes;

 e outras.

www.tecnilab.pt
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ENERGIA

Especialidades
O Departamento de Energia da Tecnilab
Portugal, S.A., atua nas seguintes áreas:
 Transmissão e distribuição de energia

Sistemas de monitorização de isolamento
em instalações hospitalares, comerciais e
industriais.

 Proteção e controlo de subestações
 Equipamentos e materiais elétricos
 Fornecimento de soluções de ensaio e
calibração para diversos instrumentos e
equipamentos.
Fornecimento de transformadores de medida
para Subestações de Transmissão e Distribuição.
Sistema integrados de proteção e controlo para
a Indústria e instalações de energias renováveis.
Sistemas de regulação em carga para Instalações
Industriais, Parques Eólicos, Parques Fotovoltaicos,
Subestações de Transmissão e Distribuição.
Sistemas de monitorização de transformadores
de Potência na Indústria, Parques Eólicos,
Subestações de Distribuição, Subestações de
Transmissão, Subestações de Centrais Hidráulicas
e Termoelétricas.

tecnilab Portugal, s.a.

Sistemas de Distribuição Horária para
Hospitais, Escolas, Instalações Desportivas,
Aeroportos, Caminhos de Ferro, Portos,
Instituições Bancárias, etc...
Fornecimento de transformadores de medida
para instalação de BT, MT e AT tais como
Parques Eólicos, subestações de distribuição e
transmissão.
Soluções de iluminação LED e Plasma para
iluminação pública e industrial.
Sistemas de contagem de energia,
monitorização da qualidade de energia e
eficiência energética.

Referências e Execuções
 Sistemas de regulação em carga para
Instalações Industriais, Parques Eólicos,
Parques Fotovoltaicos, Subestações de
Transmissão e Distribuição.
Clientes Nacionais (Portugal):
Somincor, Administração do Porto
de Sines, Portucel/Soporcel, Generg,
Iberwind, EDP Distribuição, EDP
Renewables, REN, etc...
Clientes Internacionais:
Sonelgaz, ONE, Sonangol, etc...

 Fornecimento de transformadores
de medida para Subestações de
Transmissão e Distribuição.
Clientes Nacionais (Portugal):
REN – Redes Energéticas Nacionais,
EDP Distribuição, EDP Renewables.
Clientes Internacionais:
Sonelgaz, ONE, EDEL, Cahora Bassa.
 Sistemas integrados de proteção e
controlo para a indústria e instalações
de energias renováveis.
Clientes Nacionais (Portugal):
EDP Renewables, Somincor, Pirites
Alentejanas.

 Sistemas de monitorização de
transformadores de potência na
Indústria, Parques Eólicos, Subestações
de Distribuição, Subestações de
Transmissão, Subestações de Centrais
Hidráulicas e Termoelétricas.
Clientes Nacionais (Portugal):
Iberwind, EDP Distribuição, REN,
SN-Longos, EDP Produção, Pegop, etc...
Clientes Internacionais:
Sonelgas, PG&E, Tata Steel, City Power
Johannesburg, etc...

 Sistemas de Distribuição Horária
Clientes Nacionais (Portugal):
Aeroporto de Lisboa e Faro, Refer,
Parque Escolar, Dir. Geral Construções
Hospitalares.

 Sistemas de monitorização de isolamento.
Clientes Nacionais (Portugal):
Hospital de Loures e Santa Maria
Universidade de Coimbra.

 Sistemas de iluminação LED e LEP
Clientes Nacionais (Portugal):
Nestlé, SMAS Almada.

 Orgãos de corte de rede aérea - Reclosers
Cliente Nacional (Portugal):
EDP Distribuição.

www.tecnilab.pt
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Sistema

de

Proteção Contra Incêndios - SPCI

Especialidades
O Departamento de Sistemas de Proteção
Contra Incêndio - SPCI da Tecnilab Portugal
S.A., desenvolve a sua atividade, nas seguintes
áreas:
 Dimensionamento,
fornecimento
e
instalação de sistemas de extinção
automática localizada de incêndios no
interior de quadros de potência, quadros
de comando e controlo, MCC’s, bastidores
de telecomunicações, etc...
 Dimensionamento, fornecimento de
sistemas de extinção automática de
incêndio por agentes distintos da água
para salas de datacenters, salas de
quadros elétricos, salas de controlo, salas
de grupos de emergência, postos de
transformação, etc...

tecnilab Portugal, s.a.

 Dimensionamento,
fornecimento
e
instalação de sistemas de extinção
automática
por
agentes
limpos,
específicos para arquivos, bibliotecas,
hemerotecas, museus, galerias de arte,
etc...
 Dimensionamento,
fornecimento
e
instalação de sistemas de extinção
automática de incêndio em cozinhas
industriais, incluindo as instaladas em
hotéis, restaurantes, cantinas, escolas,
etc...

Referências e Execuções
Dimensionamento fornecimento e instalação
de sistemas de extinção automática de
incêndio:
 Repsol Banática, Azambuja e Mangualde
Proteção dos quadros elétricos.
 Fábricas da Portucel de Setúbal e Cacia
Proteção das galerias de cabos e
quadros elétricos.
 Sovena
Proteção dos quadros elétricos e salas
da fábrica.
 Orica Mining Services Portugal, S.A.
Proteção do compartimento do paiol de
armazenagem de explosivos e proteção
do compartimento do motor dos
camiões de transporte de explosivos,
com recurso a Aerosois Firepro.
 Shamir Portugal
Proteção da sala dos transformadores,
quadros elétricos e data center.
 TVI - Media Capital
Proteção da sala técnica, data center,
sala UPS e estufas de pintura.

 SN Maia - Siderurgia Nacional, S.A.
Proteção do data center e do motor
do empilhador, com recurso a Aerosois
Firepro.
 Fábrica de Utilidades da Galp Energia –
Refinaria de Matosinhos
Proteção da subestação, sala de
quadros eletricos (cave tecnica), sala
de baterias e UPS, sala de racks e
transformadores.
 SIMTEJO em Lisboa
Proteção do data center.
 Biblioteca Municipal de Felgueiras
Proteção de 4 salas de acervo.
Fornecimento e instalação de sistemas
de extinção automática de incêndio em
cozinhas industriais:







Hotel Jupiter
Hotel BBON
Hotel Falésia
Cantina Escolar do Louriçal
Cantina Escolar Tómas Feteira
Restaurante Tertúlia

www.tecnilab.pt
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Engenharia Civil, Geotecnia e Ambiente

Especialidades
O Departamento de Engenharia Civil e Geotecnia da Tecnilab Portugal, S.A. desenvolve
soluções nas seguintes áreas:
 Laboratório Móvel de Engenharia
Civil, produto “chave na mão“,
capaz de realizar todos os ensaios
laboratoriais de engenharia civil
em obra, projetado para trabalhar
em ambientes hostis, montado em
contentor marítimo,
isolamento
interior e revestimento do chão
em módulos de chapa metálica
anti-derrapante,
climatização,
sistema elétrico, fornecido com
bancadas de trabalho, armários,
prateleiras, lava loiças com
torneira e escoamento de águas,
facilmente transportável “place to
place” (via marítima ou terrestre).
Montamos os Labmoveis de forma
que os contentores não percam a sua
caracterização de transportabilidade
marítima e terrrestre.

tecnilab Portugal, s.a.

 SYMEST - Sistema de Monitorização
de Estruturas, que se baseia na
integração de equipamentos de
diversos fabricantes mundiais, em
soluções desenvolvidas pela equipa
técnica de engenharia da Tecnilab
Portugal, S.A. formada por uma
equipa pluridisciplinar, composta
por especíalistas em Instrumentação
Científica, Automação, Engenharia
Civil, Geotecnia, Telecomunicações,
entre outros...
Soluções sempre acompanhadas
pelo nosso serviço de pós venda,
através dos contratos de manutenção
disponibilizados por uma conceituada
equipa de assistência técnica.

Referências e Execuções
Fornecimento de vários Laboratórios Móveis,
produto “chave na mão”:
 Interserviços;
 MCA Vias;
 Monte Adriano;
 Exergia;
 Socesp;
 Alva Ventures.
Vários sistemas de monitorização de estruturas:
 Edifício/Palácio Histórico, monitorização
de fissuras e assentamentos estruturais,
12 sensores de deformação SOFO fibra
óptica, Luanda, Angola.
 Matsa - Minas de Águas Tenidas, conjunto
de Células para medição do Estresse/
Forças do maciço rochoso (VW Borehole
Rock Stressmeter), instaladas em furos na
Mina. Huelva, Espanha.
 Extensómetros de fundações especiais
para Minas (d-MPBX), Lundin Mining Rio Narcea Recursos, Mina Aguablanca,
Badajoz, Espanha.

 Edifício Comercial, contenção da escavação,
extensómetros elétricos, Antibes, França.
 Barragem de Terra dos Minutos, toda
a
instrumentação
geotécnica
de
acompanhamento
e
monitorização
comportamental da Barragem; piezómetros
intersticiais e de Casagrande. Sistemas
inclinómetros, células de tensão totais,
entre outros, Região Alentejana de Portugal.
 Rede do metropolitano de Lisboa, sistemas
inclinométricos verticais e piezómetros de
Casagrande, Lisboa, Portugal
 Barragem do Santo da Serra, piezómetros
Casagrande e sistema inclinométrico
vertical, Madeira, Portugal
 Rede Nacional Ferroviária, Sistema de
Monitorização em Continuo de balastro
e sub-balastro das plataformas, Georadar
(GPR), Portugal.
 Instrumentação de ensaio de carga
estático de estacas, datalogger, software,
transdutores de deslocamento e pressão,
células de carga elétricas, Belo Horizonte,
Brasil.

 Terminal de Cruzeiros do Porto de Lisboa,
instrumentação de ensaio de carga estático
de microestacas, defletómetros, células
de carga de 100 ton.f, extensómetros de
varas flexíveis, Portugal.
 Linha ferroviária de Alta Velocidade, muros
de suporte, células de carga elétricas de
150 ton.f., Lisboa, Portugal.
 Aproveitamento Hidroelétrico da Venda
Nova III, medidores de junta embebidos
no betão, Venda Nova, Portugal.
 Mina
subterrânea,
sistema
de
monitorização de avanços, extensómetros
de varas flexíveis, Castro Verde, Portugal.
 Extensómetros de fundações especiais
para Minas (d-EXTO), Somincor Sociedade Mineira de Neves - Corvo, S.A.
Castro Verde, Portugal.
 Estações de Pluviosidade Automáticas,
medição de caudais de infiltração na rede
de abastecimento de água, Vila do Conde,
Portugal.
 Edifício Comercial, contenção da escavação,
extensómetros elétricos e sistema
inclinométrico vertical, Luanda, Angola.
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serviços técnicos

Engenharia
Todas as soluções e sistemas apresentadas pela Tecnilab Portugal, S.A. são concebidas, projetadas
e executadas pelas equipas de projeto do Departamento de Engenharia, composta por técnicos
que representam um acumular de experiência, obtida a partir dos diversos projetos concretizados
ao longo dos vários anos de trabalho desenvolvido com saber e dedicação oferecendo as melhores
soluções que se adequam ao “core business” de cada cliente.
Este corpo técnico, formado por técnicos qualificados, constituem equipas dinâmicas, experientes
e motivadas nas diferentes áreas de especialidade.
O Departamento de Engenharia, está equipado com meios técnicos e tecnológicos, necessários
para desenvolver eficazmente a sua atividade.

Assistência Técnica
A garantia de Assistência Técnica é uma das vantagens que apresentamos, e obteve-se graças ao
forte impulso que desde sempre foi considerado nesta área de serviços da empresa, através de
ações de formação contínua dos nossos técnicos sobre os vários produtos que representamos, dado
que só deste modo se poderá garantir aos clientes, as melhores performances no funcionamento
dos equipamentos adquiridos.
Estamos presentes em todo o território nacional, para atender às necessidades de cada cliente.
A nossa equipa de profissionais funciona como suporte técnico, ajudando a esclarecer dúvidas
sobre os equipamentos por nós comercializados.

tecnilab Portugal, s.a.

Manutenção
A preocupação com o fornecimento de soluções mais abrangentes, fez-nos desenvolver a
capacidade de concretizar com os nossos clientes, a realização de Contratos de Manutenção que
garantam a resposta atempada a todas as situações de Manutenção Preventiva ou Corretiva dos
vários sistemas que se integram, nas diversas áreas de atividade da Tecnilab Portugal, S.A.
Os nossos contratos são elaborados a partir da análise das reais necessidades dos nossos clientes,
permitindo que obtenham uma maior fiabilidade dos seus sistemas, redução de custos devido a
paragens não programadas, preservação do seu património e aumento da vida útil dos seus ativos.
Além de todas as vantagens inerentes a esta atividade, somos ainda um parceiro para atender às
normas de qualidade exigidas ou legislação aplicável, nas áreas de atuação da Tecnilab Portugal S.A.
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Sede
Rua Gregório Lopes LT 1512 B,
1449 - 041 Lisboa Portugal
Tel.: 21 722 08 70 Fax: 21 726 45 50
Email: geral@tecnilab.pt

Filial
Travessa Monte da Bela, 48
4445 - 294 Ermesinde Portugal
Tel.: 22 906 92 50 Fax: 22 906 92 69
Email: porto@tecnilab.pt

Tecnilab
Fábrica de Válvulas

Gab. Comunicação e Imagem
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