Setor
elétrico

Na hora de cuidar da infraestrutura de telecom,
banda larga e de data center do setor elétrico,

Soluções
integradas
de infraestrutura.

confiança é tudo. É por isso que a Clemar
oferece as melhores soluções integradas,
que possibilitam a implantação, a ampliação
ou as reformas completas nos ambientes
do setor. Com uma equipe experiente
e de alto conhecimento técnico, a Clemar
está presente em todas as fases
do projeto: levantamentos, licenciamentos,
projetos especiais, execução, instalação,
gerenciamento, treinamento e manutenção.

Abrigo para
equipamentos:
Container para equipamentos com infraestrutura
completa, equipado com energia AC, energia CC,
alarme, combate a incêndio e climatização.

Disponíveis nas seguintes versões:
• Container estruturado
• Container modular montável

clemar.com.br

Soluções
Integradas:
•• Painéis
Painéis de
de distribuição
distribuição PTTA
PTTA em
em MT
MT ee BT
BT
•• Sistemas
Sistemas de
de GMGs
GMGs ee UPS
UPS
•• Cabeamento
Cabeamento estruturado
estruturado
•• Sistemas
Sistemas supervisórios
supervisórios
ee de
de telessinalização
telessinalização
•• Fibra
Fibra óptica
óptica

Levar as melhores
soluções para o
setor elétrico.
Essa é a energia
que nos move.
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Data
Center
Infraestrutura
completa para
ambientes críticos:
•• Projetos
Projetos executivos
executivos
•• Construção
Construção civil
civil (ou
(ou reforma)
reforma)
•• Energia
Energia CA,
CA, CC
CC ee de
de emergência
emergência
•• Sistema
Sistema de
de aterramento
aterramento ee SPDA
SPDA
•• Subestações
Subestações
•• Sistemas
Sistemas de
de climatização
climatização de
de precisão
precisão
•• Piso
Piso elevado
elevado

Projetos
especiais:

Soluções
integradas
para
ambientes
críticos.

•• Pórticos
Pórticos
••Yokes
Yokes

•• Carretas
Carretas

•• Estruturas
Estruturas metálicas
metálicas

•• Fundações
Fundações especiais
especiais

Quando o assunto é Data Center, a
Clemar tem a experiência necessária
para levar as melhores soluções para a
sua empresa. Atuando nas áreas de
construção civil, energia, climatização,
segurança e automação, uma equipe
especializada garante resultados
confiáveis para ambientes de missão
crítica. A fim de consolidar os planos de
negócios dos clientes, a unidade executa
estudos, projetos, gerenciamento,
instalação, treinamento e manutenção.
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