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 A Deltatec Lda, criada em 1997, é uma empresa de 
Engenharia formada por uma equipa especializada na área 
da Gestão de Sistemas e Telemetria, desenho de hardware, 
programação e comunicações. 
 O nosso objectivo é o desenvolvimento de soluções 
personalizadas para optimizar recursos, reduzir custos e  
integrar diferentes sistemas, utilizando para esse efeito 
parcerias e produtos de desenvolvimento próprio.     
  
 
A Deltatec possui soluções configuráveis e adaptáveis às  
necessidades de cada Cliente nas seguintes áreas: 
 

Gestão Remota e Telemetria. 
Gestão Ambiental e Energética. 

 
 O sucesso dos nossos Clientes é o nosso sucesso. É por 
isso que gostamos de encarar cada Cliente como um 
Parceiro. 
 
 
 
Conte-nos o seu problema...nós encontramos a solução.    

 A Empresa 



 
 Hoje em dia a gestão dos recursos humanos, 
energéticos e  naturais é fundamental. Para gestão eficaz é 
necessário não só ter a informação certa, na hora certa, 
como ainda as ferramentas apropriadas. 
  
 Nesse sentido a Deltatec tem desenvolvido soluções nas 
seguintes áreas: 
 

Gestão remota e centralizada de alarmística e 
segurança para: 

Hotelaria, Resorts e Condomínios 
Centros comerciais 
Equipamentos e Sistemas Críticos 

 
Aquisição de dados (Telemetria) e gestão remota de 
sistemas industriais: 

Tele-contagem 
AVAC e ascensores 

 
 Temos soluções implementadas á medida das 
necessidades dos clientes em áreas tão diversas como a 
“Exploração Mineira” ou os “Resorts”.   

 SOLUÇÕES - Gestão Remota, Telemetria e Alarmística 



 
 A Deltatec implementa uma vasta gama de soluções de 
gestão ambiental e energética, nomeadamente:       
 
 

Sistemas de aquisição remota de dados da qualidade 
da água, do ar. 
Sistema centralizado de gestão de energia socorrida. 
Sistemas de optimização de consumo de energia 
eléctrica para iluminação. 

 
Sistemas de monitorização e gestão remota de 
condições ambientais e energéticas: 

Temperatura, humidade e qualidade do ar. 
Temperatura, qualidade e fluxo de água. 
Estado e carga de baterias e acumuladores. 
Depósitos e consumo de combustíveis. 

 
Sistemas dedicados de optimização de consumos de 
água, combustíveis e energia. 

 
 
 
 Optimizar recursos e reduzir custos é o nosso lema! 

 SOLUÇÕES - Gestão Ambiental e Energética 



 

Alguns dos nossos Projectos: 
 

Telemetria de Sistemas de controle de qualidade do 
ar e da água; 

 
Agregação e centralização de alarmes de intrusão, 
inundação, incêndio e pânico; 

 
Sistema Centralizado de gestão de energia 
socorrida; 

 
Sistema de centralização de alarmes para estações 
sismológicas; 

 
Sistema informatizado de quadro de alvos para 
Hotelaria; 

 
Sistema de gestão optimizada de energia para 
“Pimenteiros” de Parques Campismo; 
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Escritório 

  
 Vila Flor Business Center, Sala 10 
 Rua Alfredo Guisado, 39 
 1500-030 LISBOA 
 
 Tel.:  217 703 000 
 Fax:  217 703 009 
 
 http://www.deltatec.pt 
 mail: geral@deltatec.pt 

 Contactos 


