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Atendimento personalizado e adaptado 
a todas as necessidades.

Suporte ao 
cliente
Prestamos um serviço abrangente e transversal.

Projeto e 
produção
Cobrimos todas as fases do processo, 
desenho, fabrico e certificação.

Atendimento, flexibilidade 
e confiabilidade.

A INGESCO é, desde 1973, uma marca 
especialista em soluções integradas de 
proteção e prevenção contra raios.

Proteção e 
prevenção
Segurança perante as tempestades elétricas.

A sua segurança e proteção
é nossa prioridade.

Apostamos pela investigação
e o surgimento de novas soluções 
tecnológicas para fazer frente aos 
desafios da proteção e prevenção 
contra raio. 

CENTRADO
NO CLIENTE

Contacte-nos

Tel:
+34 937 360 314

Whatsapp:
+34 673 578 360

export@ingesco.com

Encontre-nos

www.portugal.ingesco.com

www.youtube.com/user/webingesco

www.linkedin.com/company/ingesco
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Projetos que atendem aos requisitos técnicos 
e regulatórios de cada país.

Planeamos o seu projeto e escolhemos consigo 
os produtos mais adequados.

· Engenheiros

· Distribuidores

· Instaladores

INGESCO oferece um serviço integral na 
proteção e prevenção contra raios e 
sobre-tensões.

SOLUÇÕES
INTEGRADAS

Software Design - Calculus
Programa gratuito online que permite 
calcular o nível de proteção requerido.

Formação - Webinars
Divulgamos as novidades e os 
desenvolvimentos e normativas atuais 
dos sistemas de proteção e 
prevenção contra raios.

Fabrico
e venda 
Produtos de proteção e prevenção contra raios.

Soluções para Estudo
de projetos
Análise de risco do impacto do raio.
Normativas, planos e BIM.

Desenho, fabrico, distribuição, 
venda e certificação.

Made in Spain



S
E

G
U

R
A

N
Ç

A
 

Temos à sua disposição todas as 
especificações técnicas, desenhos e dados 
dos nossos produtos em 2D e 3D necessários 
para o planeamento.

PRODUTOS
NO CATÁLOGO

Para-raios
Para-raios ionizante PDC e PDC.E
Pontas ativas, pontas de captação, pontas Franklin, 
malhas de captação, pontas simples, condutores...
Acessórios de fixação e conexão.

Controlo
Contadores de raios

Sobretensões
Sobretensões transitórias. 
Protetores contra sobretensões para linhas de 
distribuição de energia.

Detetor de 
trovoadas 
PREVISTORM Thunderstorm warning system.

Ligações à terra
Elétrodos de ligação à terra.
Barras de conexão e sistemas de controlo e registo.
Composto mineral, barra equipotencial, adaptadores, 
caixas e tampas para cabos. Soldaduras aluminotérmicas.

PARA-RAIOS
PDC 6.4

STORM DETECTOR
PREVISTORM

Todos os produtos INGESCO passam por 
restritos controles de qualidade antes de sair 
para o mercado. Este esforço foi reconhecido 
com a obtenção da certificação ISO 9001, 
garantia de qualidade nos procedimentos de 
serviços e produtos fabricados por nós.

Os nossos produtos são fabricados em
Espanha de acordo com as normas vigentes.
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Fabricamos pára-raios e malhas de 
captação, proteções contra sobretensões 
e produtos de proteção preventiva.

Qualidade 
A qualidade dos nossos produtos é 
reconhecida com diversos certificados 
emitidos pela entidade de certificação Bureau 
Veritas lnternational, que avalia também o 
certificado de qualldade ISO 9001:2015 
concedido aos nossos processos de produção 
e comercialização. 

O nosso Departamento de I&D (Investigação 
e Desenvolvimento) conhece em profundidade
as normativas, diversos certificados e 
regulamentos nacionais e internacionais de 
fabrico e aplicação.

Assim como as tecnologias mais recentes para 
assessorar e desenhar o projeto de proteção 
mais adequado as suas necessidades.

Testamos todos os nossos produtos no 
laboratório de alta tensão LABELEC acreditado 
pelo ENAC (ISO 17.025), equivalente a IPAC, 
assim como em condições reais de ensaio em 
ambiente natural.

A certificação ambiental 14.001:2015 reforça o 
compromisso da INGESCO com a implementação 
de um sistema de gestão ambiental.

Investigação e 
sustentabilidade
Produtos inovadores e futuro ecológico.

Melhoria contínua, 
certificação e controlo.

Normas e ensaios

NP 4426

NFC 17-102

UNE 21.186

IEC 62.305

IEC 62.561

IEC 62.793

ENSAIO UL

DESENHO
E FABRICO
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O nosso grupo está avaliado em 49 anos de 
experiência, pela execução em mais de 50.000 
instalações de proteção contra o raio em 
construções de todo o tipo.

A nossa abordagem abrangente e analítica 
fez de nós uma das empresas mais 
avançadas do setor a nível internacional.

PARTNERS
GLOBAIS

A nossa sede encontra-se em Espanha
e na Guatemala.

Colocamos à sua disposição a nossa 
infra-estrutura tecnológica e pessoal 
qualificado que lhe proporcionará a melhor 
assessoria sobre proteção e prevenção 
contra raios e sobretensões.

Vocação 
internacional
Exportamos para mais de 50 países de todo o mundo. 

E agora em 
Portugal
INGESCO oferece resposta imediata às suas consultas. 

Nossa proximidade nos ajuda a apoiá-lo a 
desenvolver com sucesso seu negócio, 
proporcionando-lhes formação, apoio 
técnico e de marketing.

Formação, suporte técnico e 
assessoria em vendas e marketing.

Indústria e Setores
Mineração
Parques eólicos
Elétricas
Telecomunicações
Estações de energia nuclear
Empresas de petróleo/gás
Aeroportos
Plantas fotovoltaicas
Parques temáticos
Instalações desportivas
Complexos hoteleiros


