APRESENTAÇÃO
EMPRESA
A LHS Engenharia tem como principal objetivo a prestação de serviços e apoio adequado
que garantem soluções eficazes com resultado garantido, durabilidade e excelente relação
custo/benefício.
Dispomos de profissionais altamente capacitados com cadastro no CREA para desenvolver
soluções de acordo com as necessidades dos clientes. Com uma proposta de trabalho
inovadora, conseguimos unificar a prestação de serviços, facilitando o gerenciamento e
focando a solução do problema.
VALORES






Superação dos resultados
Inovação
Integridade
Valorização Humana
Melhoria Continua

MISSÃO
Atender com excelência as demandas dos clientes, prestando serviços que contribuam para
melhoria da qualidade de vida das pessoas.
VISÃO
Ser uma empresa de referência, reconhecida com a melhor opção dos clientes, parceiros,
colaboradores e investidores, pela qualidade na prestação de serviços e um atendimento
totalmente diferenciado.

NOSSAS SOLUÇÕES
 Rede Elétrica

 Infraestrutura

 Controle de Acesso

 Telefonia e Interfonia

 Sistema CFTV

 Fibra Óptica

 Sistema de Alarme

 Reforma Civil

 Alarme de Incêndio

 Projetos

 Cabeamento Estruturado (Dados e Voz)

 Construção Civil

REDE ELÉTRICA
A LHS ENGENHARIA é uma empresa com
grande experiência na montagem de
painéis elétricos de proteção, distribuição
de força e comando, tendo fornecido
quadros e prestado serviços para diversas
empresas dos setores industriais e
comerciais, desde o levantamento das
necessidades do Cliente até o start-up dos
equipamentos e instalações.
Utilizamos equipamentos e componentes
de primeira linha, manuseados por
profissionais especializados em montagens o que resulta em condições comerciais justas e
adequadas financeiramente à necessidade do Cliente.
Projetamos e instalamos redes elétricas de baixa tensão com no-breaks, estabilizadores e
geradores, sistemas de aterramento e proteção contra descargas atmosféricas para redes de
computadores.
Todos os nossos projetos, bem como as
instalações, são efetuados em conformidade com
as normas existentes no mercado.
Segurança, velocidade, alta-disponibilidade e
convergência são essenciais para a conectividade
da sua empresa. Minimize os riscos, utilizando as
nossas soluções em Rede Elétrica.
Para atender as necessidades de um futuro cada
vez mais digital, a LHS Engenharia utiliza
produtos de alta qualidade e segurança.
ALGUNS DE NOSSOS FORNECEDORES:

CONTROLE DE ACESSO

Controle o acesso ao seu empreendimento, garantindo a segurança de todos os
usuários e até mesmo a rentabilidade do seu negócio, permitindo a entrada de pessoas
autorizadas.
O Ideal para estádios, academias, aeroportos, hospitais, transporte público, parques,
escolas, faculdades, condomínios, indústrias, data center, eventos e residências.
A LHS tem experiência e pessoas capacitadas para instalar
todos os tipos de controle de acesso e podemos manter o
equipamento em perfeito funcionamento através de um acordo
de manutenção.
Destacamos a seguir alguns tipos de controle de acesso:

CATRACAS

BIOMETRIA

Nossos principais fornecedores:

CARTÃO MAGNÉTICO

TORNIQUETE

CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO)
É um sistema fechado de televisão que distribui sinais provenientes de câmeras
localizadas em um local específico, para um ponto de supervisão pré-determinado.
Esse sistema permite monitorar vários lugares ao mesmo tempo, sem a necessidade de
deslocamento físico. Alguns sistemas disponibilizam visualização via internet que
proporcionam o monitoramento de qualquer lugar.

A LHS ENGENHARIA já realizou grandes implantações em sistemas de segurança
CFTV utilizando equipamentos de qualidade, de várias marcas e modelos.
Dispomos de engenheiros e técnicos especializados e treinados para cada tipo de
equipamento e solução, propondo uma maior qualidade em nossos serviços.
O sistema de CFTV não é aplicado somente
com o propósito de segurança e vigilância,
também é utilizado em outros campos
como laboratórios de pesquisas, em
escolas ou empresas privadas, na área
médica, assim como nas linhas de produção
de fábricas.

Algumas marcas de produtos utilizados pela nossa empresa:

SISTEMA DE ALARME
A segurança deve estar em primeiro lugar, tanto
para residências como para espaços comerciais, pois não
só vai garantir a segurança dos valores como também das
pessoas que se encontram no seu interior. Assim, este
campo está em plena expansão, com vários tipos de
alarmes, sendo que neste caso destacamos aqueles que
mais se adaptam às necessidades do cliente.
Exemplo de um sistema de alarme completo em uma lotérica:

Um sistema de alarme não deve apenas prevenir assaltos e furtos, mas também
otimizar o controle de funcionários, detectar falhas e acompanhar o processo da empresa à
distância. Para atender esses requisitos, a LHS oferece um portfólio completo de produtos e
serviços para monitoramento remoto em empresas e estabelecimentos comerciais.
Alguns fornecedores da LHS:

CABEAMENTO ESTRUTURADO
A LHS ENGENHARIA é especializada
em soluções de Cabeamento Estruturado
para redes de Dados e Voz. Todas as nossas
instalações estão dentro das normas
técnicas de cabeamento estruturado.
Temos a preocupação em atender todas as
exigências regulamentadas pela EIA/TIA
568C (C0, C1 e C2) e ABNT/NBR 14565, para
dar ao cliente total comodidade e
segurança através dos nossos serviços.
A nossa equipe de engenharia de
redes tem a solução para as suas
necessidades, seja a implantação de
uma nova rede, mudança de datacenter, reorganização de racks,
inventário físico ou a geração de “as
build” de redes já existentes de
Empresas Privadas e Clientes
Corporativos com aplicação de nosso
know-how em infraestrutura de
cabeamento, reduzindo assim custos e
agilizando as instalações.
Cabeamento estruturado é uma
maneira padronizada de instalar um tipo de
rede independentemente de seu tipo:
telefonia, internet, etc., minimizando custos e
maximizando possíveis expansões futuras.
Todas as sinalizações de dados, voz (telefonia),
multimídia (som ambiente ou vídeo) podem
ser transmitidas através do mesmo cabo de
infraestrutura (tomadas, conectores e painéis).
Principais Fornecedores:

INFRAESTRUTURA
Realizamos projetos de infraestrutura de CFTV, Rede de Dados, Rede Elétrica e
Telecomunicações. Todos esses processos são realizados por nosso departamento de
engenharia que planeja e projeta os melhores caminhos para a distribuição prática e rápida
da infraestrutura e cabeamento, ajudando a definir e planejar uma expansão futura da sua
empresa.
Planejamos o tipo de infraestrutura adequado à sua necessidade.

Projetar adequadamente uma obra é muito relevante ao
bom desempenho e funcionalidade de toda a instalação, pois
denota organização, preocupação com o atendimento e
investimento do cliente.
A infraestrutura representa o conjunto de componentes
necessários ao encaminhamento e passagem dos cabos, para
aplicações multimídia, em todos os pontos da edificação, assim
como os produtos necessários à instalação dos
componentes ativos do sistema que compõe uma rede
local. Fazem parte dessa classificação os seguintes
materiais: eletrocalha, eletrodutos, caixas de passagem,
gabinetes, suportes de fixação, buchas, parafusos e etc.

Alguns dos nossos fornecedores:

TELEFONIA E INTERFONIA
Gerenciamento, controle e alto
desempenho na comunicação através das
melhores soluções de telefonia,
dimensionadas para atender com
excelência as necessidades dos nossos
clientes. Instalação de sistemas de
interfonia de forma a facilitar e atender
empresas, condomínios e residências na
comunicação direta entre os usuários e
visitantes, além de permitir a integração
com dispositivos de controle de acesso
físico.
Os produtos de interfonia, melhoram toda a comunicação dentro de um condomínio e nós
oferecemos todas as opções para facilitar nosso cliente.
Central de comunicação condominial, olho mágico digital, porteiro de vídeo IP, vídeo
porteiro e porteiro eletrônico são algumas das soluções que nós da LHS temos para
oferecer aos nossos clientes.
Fornecemos e instalamos desde o cabeamento
telefônico convencional, até equipamentos de
telefonia IP, buscando sempre passar para os
clientes o que mais adequa ao seu orçamento.
A grande vantagem da solução IP é que ela
reduz o custo dos serviços existentes, como voz
e vídeo de difusão, e amplia os meios de
comunicação incluindo áudio e
videoconferência.

Alguns fabricantes:

FIBRA ÓPTICA
As principais características de que uma
empresa necessita em suas redes de transmissão
de dados são: Segurança, Qualidade e Agilidade.
Para alcançar níveis tecnológicos de alta
qualidade e acompanhar o avanço atual da
informática, a única capaz de acompanhar tal
revolução é a Fibra Óptica.
Vantagens





Maior Velocidade
Imunidade à Interferência
Condutividade Elétrica Nula
Baixa Perda de Dados

Existem dois tipos de fibra: Multimodo (multimode) ou Monomodo (single-mode).
Esses dois tipos de fibra são muito diferentes entre si. Enquanto as fibras Multimodo são
adequadas para instalações de até 3 Km, as fibras Monomodo são ideais para instalações
de grandes distâncias, por isso são as mais utilizadas pelas companhias prestadoras de
serviços de telecomunicação.
A LHS possui equipamentos de última
geração para instalar, manusear e
realizar manutenção de fibra óptica em
seus clientes de acordo com as suas
necessidades.
Entre em contato conosco e oferecemos
a melhor solução para atender as suas
necessidades.

REFORMA CIVIL

A LHS Engenharia além dos serviços mencionados anteriormente, presta serviços de
civil e. Apesar disso, cada reforma é tratada individualmente para alcançar a melhor
qualidade em cada serviço e o menor tempo decorrido.
Temos a solução completa para manutenções e formas. Nosso know-how garante o
atendimento em todos as etapas da obra, desde o nível mais bruto ao acabamento final.
Centralizando o serviço com a LHS você não precisa contratar diversos fornecedores para
entregar o trabalho, cuidamos de toda a obra. Para isso, contamos com uma equipe de
profissionais altamente qualificados, prontos para fazer da sua construção civil ou reforma
uma obra única e com qualidade superior.
MANUNTENÇÃO E OBRAS CIVIL






Alvenaria
Ar-Condicionado
Banheiros
Cozinha
Drywall







Elétrica
Pintura
Pisos
Revestimento
Serralheria

PROJETOS
Projeto de engenharia rápido
e confiável.
Oferecemos uma solução
completa, através de projetos em
CAD para empresas ou pessoas que
se interesse somente na planta.
Todo projeto é cuidadosamente
calculado e projetado para garantir
a segurança e eficiência da
Instalação.
Realizamos o trabalho desde
da primeira leitura do seu projeto, passando por todas as etapas como as reuniões de
criação, elaboração, apresentação de desenhos no software, memorial descritivo e a
completa execução do projeto finalizado pela LHS e valido pelo cliente.
A LHS consegue passar através de
projetos uma segurança muito maior no
investimento da obra, tendo em vista que
é através do dele nada saia diferente do
que foi acordado entre o cliente e a LHS.
Durante o projeto realizamos uma
perspectiva em 3D, para que nosso
cliente tenha todo o controle de sua obra
e saiba como vai ficar a obra concluída.

Seja para construir, reformar, decorar em
residências, comércios, escritórios ou
industriais, conte com as soluções da LHS.
Entre contato conosco e conheças nossas
soluções.

CONSTRUÇÃO CIVIL

A LHS atenta às novas oportunidades em ambientes desafiadores e projetos
complexos desenvolveu processos para construção civil, criando padrões e gerando
velocidade na implantação e redução de custo.
Com a nossa vasta experiência em desenvolvimentos de projetos, começamos a
implantar construção civil em nossos clientes, desenvolvendo o escopo através de um
planejamento detalhado para garantir segurança e qualidade com ferramentas e tecnologia
de ponta em todas as fases das obras.
A LHS foi aceita em todas as
áreas de conhecimento em que atua,
através da confiança de nossos clientes
através de parcerias sólidas e
douradoras, conseguimos superar as
expectativas em todas nossas áreas de
atuação.
Sempre em busca de soluções
construtivas de maior qualidade, amigáveis ao
meio ambiente e que reduzam os custos do
cliente, a equipe da LHS faz análises e proposta
para este fim.
Investimos constantemente em
treinamento da nossa equipe, possuindo assim
um quadro de colaboradores competentes e
qualificados para cumprir o escopo da obra.

EXCELÊNCIA NO QUE FAZ
Endereço: Rua Galvão Bueno, 412
Bairro: Liberdade
Cep: 01506-000
Cidade: São Paulo - SP
Telefone: + 55 11 3207-9190
E-mail: lhs@lhsengenharia.com.br
Site: www.lhsengenharia.com.br

