AS MAIS MODERNAS TECNOLOGIAS

A EUSTON
A Euston Tecnologia e Sistemas foi fundada em 2009
por uma equipe que acumulou mais de 40 anos de
experiência em grandes multinacionais nas áreas de
segurança eletrônica, automação predial, automação
industrial e desenvolvimento de softwares e sistemas
complexos. O crescimento signicativo e sustentável veio
através da oferta de serviços e soluções tecnológicas de alto
valor agregado.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
n
n

n

n
n

Estudos para retrot, implantação e modernização;
Projetos de montagem, processos, redes industriais,
painéis, instrumentação e infraestrutura;
Desenvolvimento e conguração de interfaces,
conectividade entre protocolos, supervisório SCADA,
redes de alta performance e dispositivos;
Suporte, help desk, comissionamento e startup;
Outsourcing, manutenção e operação.

Destacada como uma das poucas integradoras no
mercado que possui as divisões de sistemas prediais e
industriais integradas, conta com uma estrutura técnica
sólida com engenheiros e especialistas nas áreas de
mecânica, elétrica, eletrônica e software, alinhada em
uma estratégia baseada em tecnologias e soluções que se
adaptam ao seu projeto. A Euston acompanha todas as
tendências e demandas proporcionando aos seus clientes
uma capacidade de integração vertical e horizontal de
processos, tecnologias e gestão.

SISTEMAS PREDIAIS
n
n
n
n
n
n
n

Controle de acesso, videomonitoramento e alarmes;
Detecção e alarme de incêndio (NFPA, ABNT, EN);
Sonorização, sinalização, alertas e mensagens;
Infraestrutura de dados, voz e elétrica de baixa tensão;
Automação e supervisão predial;
Telefonia, interfonia, antena coletiva e WiFi;
Comissionamento, startup, manutenção e operação.

SÃO PAULO
SEDE

Rua Voluntários da Pátria, 560 Conj. 306
Santana São Paulo SP CEP 02010-000
Tel. 11 4307-1471
comercial@euston.com.br

DESENVOLVIMENTO & TI
n
n
n

n

Integração, interatividade e mobilidade;
Desenvolvimento de sistemas WEB em Cloud;
Integração total dos dispositivos prediais e industriais
usando as melhores linguagens de programação;
Soluções para a indústria 4.0 com aplicações
exíveis e modulares usando IoT (internet das coisas).
INTEROPERABILIDADE, MODULARIDADE E INTEGRAÇÃO

SÃO CAETANO DO SUL

SP

CENTRO DE TECNOLOGIA AVANÇADA

Tel. 11 2311-1202
automacao@euston.com.br

Operação e integração 360º

Indústria 4.0

Suporte e help desk

Automação integrada
Maior eciência para todas as tarefas

Manutenção, retrot
e operação

Nossas soluções de automação proporcionam respostas para os mais dinâmicos e rigorosos
processos produtivos através de máquinas de alta performance e complexidade. Desenvolvemos
projetos integrados para atender as necessidades de todos os setores da indústria, uma
combinação de excelência em serviços e produtos multiplataformas garante o máximo de
eciência, exibilidade e expressiva economia.

Comissionamento
e startup
Montagem e instalação
Projetos, estudos e
auditoria

A internet é um grande canal de comunicação convergente de todas as tecnologias,
possibilitando que equipamentos se comuniquem compartilhando informações e transformando
dados em inteligência, assim, aparece o conceito da Internet das Coisas (Internet of Things –
IoT). O IoT na indústria surge na 4º revolução industrial com o objetivo de implementá-lo dentro
do ambiente industrial, integrando a cadeia produtiva, conectando equipamentos, informações
em tempo real, gestão e operação via Internet. A Internet Industrial das Coisas (IIoT) é um
conceito que está mudando a concepção de automação da indústria de forma signicativa,
possibilitando que desde do colaborador do chão de fábrica até a alta diretoria da empresa
possam acessar qualquer informação relacionada à produção, em tempo real e em qualquer
lugar do mundo através da WEB.

Combinando diferentes funções de gestão em um único sistema de gerenciamento e operação, a
Euston apresenta uma plataforma exível e personalizada, com interface amigável, robusta e
preparada para qualquer tipo de integração de sistemas de segurança eletrônica,
telecomunicações, incêndio, sonorização e automação predial. Com o aumento da complexidade
dos equipamentos seu negócio exige um sistema de controle e gestão altamente ecaz com a
capacidade de combinar as mais diversas funcionalidades. Com domínio dos principais
protocolos abertos como Bacnet, OPC, Modbus, Lonworks, etc, permite integrar e compartilhar
informações de forma eciente dentro de um vasto universo de equipamentos e dispositivos.

A Euston está pronta para projetar, implantar, desenvolver e agregar valor ao seu negócio
aplicando os conceitos IoT e IIoT, com as innitas possibilidades que a WEB integrada aos seus
equipamentos podem oferecer.

Nossas soluções permitem realizar uma operação centralizada e preparada para aumentar a
disponibilidade e eciência através de uma plataforma única com poderosas ferramentas de
monitoramento das diversas atividades para uma gestão eciente.

n

Oferecemos tecnologias para nossos clientes trabalharem de forma mais eﬁcaz e eﬁciente, criando um ambiente
mais produ vo e controlado. Nosso negócio tem um impacto posi vo em milhões de pessoas todos os dias,
proporcionando eﬁciência e economia. Isto é o que nós fazemos, é o que conhecemos, é o que cuidamos, esta é a
nossa mo vação.
Videomonitoramento
n Câmeras IP ou analógicas;
n Gravadores em rede ou em DVR;
n Sistemas de pequena à larga

escala;
n Softwares de gerenciamento
e analíticos;
n Integração com controle de
acesso, alarme e áudio;
n Transmissão sem o.

Controle de acesso
n Barreiras físicas: cancela,

catraca, torniquete, etc;

Óleo & Gás

n Sensores: presença, barreira de

IVA, microondas, varredura, etc;
n Cabos sensores: bra óptica,

bluetooth, NFC, RFID, TAGs,
leitura de placa, etc;
n Controladores de leitores de cartão
e teclado, fechaduras, etc;
n Softwares de gerenciamento com
integração com CFTV, alarmes e
automação.

microfônico, etc;
n Físicos: concertina, cerca
elétrica, tela laminada, etc;
n Softwares de monitoramento
com mapa gráco integrado
ao CFTV.

n

CFTV

Onde atuamos

Monitoramento
Leed | Aqua | Procel
Alarmes
WiFi

Eﬁciência
energé ca

Sinalização

Indústria 4.0

U lidades
Gestão de

n Sistemas convencionais e

endereçáveis, hotline e
evacuação por voz;
n Detecção por aspiração, linear e
por bra óptica;
n Gerenciamento via supervisório
SCADA, integração com CFTV e
acesso com mapa gráco;
n Equipamentos certicados UL, FM,
EN e instalação baseada nas
normas NFPA, EN e ABNT.

Automação Predial
n Supervisão e controle de Ar

condicionado de qualquer tipo;
n Automação e supervisão de
utilidades: Iluminação, água
potável, esgoto, bombas,
energia, reservatórios,
geradores, etc;
n Desenvolvimento de
supervisório em SCADA ou
WEB integrado com IoT.

Infraestrutura
n Montagem de infraestrutura seca

para dados e elétrica;
n Cabeamento estruturado para
dados, voz e imagem;
n Implantação de redes com ou sem
o com ativos em layer 2, 3 e 4;
n Instalações elétricas de baixa
tensão;
n Comissionamento, startup e
certicação de cabeamento.

n

Instalações elétricas

Sistemas
hospitalares

Detecção de incêndio

n

Controle de acesso

Alarme

n Identicação: biometria, cartões,

n

Projetos, estudos e implantação de infraestrutura
industrial;
Desenvolvimento de sistemas em .net, HTML, Java,
ASP, SCADA Elipse ou Indusoft, LabView, etc;
Programação de CLPs e IHMs dos principais
fabricantes;
Automatização do chão de fábrica, linhas de
montagem, células ou máquinas;
Automação de processos: químico, tratamento
térmico, pintura, solda, etc.

HVAC

Sistemas
embarcados

Smart Home

Automação hídrica

Controle de demanda

Smart building
Energia

Transporte

Automotiva

Alimentos

Química &
Farmacêutica

Siderurgia &
Metalurgia

Papel &
Celulose

Óleo & Gás

Detentora de um conhecimento
avançado em soluções de automação
aberta e universal baseado em PCs
industriais, oferecemos uma ampla
variedade de sistema de controle
uniforme, escalonável e modular.
Fornecemos a combinação certa de
serviços para ajudar a aumentar a
produtividade, otimizar os ativos da
fábrica e aprimorar o desempenho
nanceiro em toda a empresa.

Para superar os desaos da concorrência
global, elevação de custos e dos padrões
de qualidade cada vez mais rigorosos, é
necessário aumentar a eciência e
diminuir o tempo de resposta. Seja
fornecendo desde pequeno à grandes
sistemas, oferecemos soluções em nível
personalizado promovendo a integração
entre software e hardware com
experiência, inteligência e sólido
conhecimento do chão de fábrica até
operação em nuvem.

Nosso vasto portfólio de soluções e
tecnologias destina-se a melhorar sua
produtividade e exibilidade, permitindo
liberdade em sua escolha.
n Sistemas e dispositivos de controle
e automação industrial;
n Software supervisório e IHMs;
n Rede e segurança industrial;
n Topologia integrada, modular e
escalonável;
n Instrumentação;
n Gestão de consumo de energia, gás e
água industrial;
n Tecnologia baseada em PC industrial.

