ENERGIA

MINERAÇÃO

INFRATEL

OFFSHORE

ESTRUTURAS
DATA CENTER
CUSTOMIZADAS

Quem somos:
Fundada em 1994, a primeira e principal empresa do grupo
iniciou suas atividades no desenvolvimento de estruturas
metálicas dedicadas a demanda de telecomunicação.
Diante dos vários ciclos econômicos e o crescimento ao longo
dos mais de 27 anos de atuação, formou-se uma estrutura
sólida para o desenvolvimento de sua carteira de clientes em
diferentes áreas de atuação, sendo em linhas leves ou pesadas.

O Grupo HTMS atende todos os mercados abrangendo todo o território nacional, podendo ofertar não só
estruturas metálicas como serviços de montagem e fundação.

Capacidade Instalada:
+400 toneladas de aço processado/mês
5.000m ² de área
Fluxo de fabricação em U
CNCs para cantoneiras e chapas
Corte a Laser, Dobras, Cabine de pintura

Marcos Históricos:
+ 2.500 estruturas verticais fabricadas
+ 9.000 toneladas processadas desde 2016
+ 65.000 m ³ de concreto em fundações realizadas

+ 500 postes para telecomunicações instalados
no Brasil

TORRE AUTOPORTANTE
Estrutura Metálica autoportante de seção quadrangular para soluções em telecomunicações.
Garantindo a sustentação das antenas e a qualidade da emissão, reflexão e recebimento de sinais.

Furações pré definidas para reforço e
compartilhamento posterior
Estruturas de 12 a 120 metros de altura
Base reduzida
Projeto, fabricação e montagem própria
Implantação rápida e montagem simplificada
Segurança e durabilidade
Possibilidade de realocação
Matéria prima com procedência
Agilidade na fabricação
Excelente custo benefício
Redução do custo de manutenção
Testes e instalações em fábrica
Distribuição e serviço em todo território
nacional
Garantia de 5 anos
Projeto dedicado para especificação de
cada cliente

ESPECIFICAÇÕES:

Parâmetros V0, S1, S2, S3, conforme NBR6123
Área de exposição ao vento de até 60m2 para
antenas
Perfis laminados em aço A-36 e A-572-G50
Galvanização por imersão ASTM A-123
Tinta Pu bicomponente; Laranja e branca
Fabricação em cantoneiras e chapas para melhor
qualidade de galvanização

ACESSÓRIOS:
Escada, esteira vertical e horizontal
Sistema de trava-quedas com cabo de
aço ou inox 8mm
Sistema de balizamento noturno de baixa
e média intensidade e balizamento solar
Sistema SPDA
Suporte para antenas, fixadas na face, no
canto e em anéis de estrutura
Plataformas de descanso e trabalho
Alçapão adicional para segurança

VERTSITE SOLUÇÃO EM
POSTE PARA TELECOM
Com o objetivo de atender o mercado de telecomunicações
com uma solução modular, de rápida instalação, compacta,
funcional

e

sem

impacto

visual

no

meio

urbano,

desenvolveu-se o conceito e o produto Vertsite.
Pensado para instalação em meio urbano, além de abrigar
equipamentos de telecomunicações, possui capacidade
para instalação de iluminação pública e câmeras de
monitoramento.

CARACTERÍSTICAS
Modularidade de 3m
Conexões por flange
IP 65
Impermeabilização interna por meio de fita TSL
Utilização de placas Roxtec para vedação da entrada
cabos
Fixações por parafusos ASTM-A325

Prateleiras ajustáveis para banco de baterias
Compartilhamento dedicado aos Diplexers
Fixação tipo rack 19” (flexível para 21” e 23”)
com 8,5 U's

Montagem e integração simultâneas em 12 horas

Adequação a equipamentos Nokia, Huawei e
Ericsson

Sistema de fechamento de pressão e segredo ½”
bicromatizados

Sistema de ventilação composto por até quatro
bandejas de exaustores

Sensores de presença instalados em
todas as portas

Venezianas para circulação de ar

Sistema de aterramento embutido
Proteção contra corrosão – galvanização por
imersão a quente NBR 6323:2016

Filtros absolutos de alta vazão e manta
Sistema de dutos para passagem e proteção de
cabos

Acabamento em pintura acrílica Cinza Museum N 6,5

Luminária pública externa HW-43 – E27 220W com
duas lâmpadas Led E27 A120 50W 6400K BIV

Torre semi-brilho - Filme seco 45 μ / Filme úmido 80 μ

Suporte para instalação de antena MW

Garantia de qualidade e testes executados em
fábrica em todos os produtos

Placa de identificação de acordo com
especificação do cliente

Suportes para equipamentos internos híbridos

Projeto, fabricação e montagem própria

ESPECIFICAÇÕES
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CARACTERÍSTICAS

SOLUÇÕES

SOLUÇÕES MOBILIÁRIO URBANO PARA TELECOM

A HTMS Group (Infratel), a mais de 27 anos desenvolvendo soluções metal mecânica como torres e
vertsites para telecomunicações, esta desenvolvendo novas soluções para cidade,

visando o

atendimento das operadoras de telecomunicações.
As soluções de SLS são customizadas conforme cada aplicação, mantendo as características
funcionais, térmicas e de proteção mecânica IK10 e IP55, garantindo a proteção e operação dos
sistemas de Telecom que integram as soluções, como Baterias, Sistemas retificadores, sistemas de
comunicação e transmissão de rádio frequência e fibra.

LIXEIRAS + ESTAÇÃO SOLAR

A Solução Lixeira + Estação Solar, mantêm os equipamentos como BBU, retificadores e
baterias, que necessitam proteção IP55, protegidos e climatizados na parede de sustentação
da cobertura.
As RRUs são instaladas nas lixeiras interconectadas através de dutos subterrâneos de acesso
entre a BBU e as antenas que são posicionadas em postes de iluminação.
A cobertura, além de proteger contra chuva e sol, pode receber um painel solar para prover
energia alternativa para o sistema de climatização. A solução pode ser customizada para
atender normas municipais e propostas
visuais.
A solução Lixeiras com Estação Solar, pode abrigar com segurança e proteção IK10 e IP55, as
soluções de telefonia
celular 4G E 5G para cobertura de pequenas áreas, micro e nano células, com a adição de um
poste para instalação das antenas, bem como, sistemas de redes óticas para acesso à internet.

DESCRIÇÃO GERAL
Soluções customizadas e modulares para
acondi-cionamento dos sistemas de
Telecom e Energia
Quadro estrutural e fechamentos
fabricados em aço pre-galvanizado,
as segurando a proteção contra
vandalismo
Pintura a pó em diversas cores
Solução térmica através de sistema de
climatização realizado através de filtros e
fans com controle de velocidade e
temperatura
Racks de 19” para instalação de
equipamentos com 16 HUs a 32 HUs úteis
dependendo do modelo
Nível de proteção conforme normas
aplicadas IK10 e IP55 (espaço para os
equipamentos de energia, baterias, PDU
e BBU)

Acesso dos cabos através de prensa
cabos para assegurar a proteção contra
poeira e insetos
Espaço para instalação das RRU com
painéis ventilados na estação solar ou
lixeiras, sendo as lixeiras funcionais
Acesso aos equipamentos através de
parafusos de segurança
Poste para iluminação e instalação das
antenas da rede Celular e Mini link RF

SOLUÇÃO TOTEM PUBLICITÁRIO
O Totem Telecom pode pode atender os requisitos de segurança IK10 e IP55, as soluções de
telefonia celular 4G E 5G para cobertura de pequenas áreas, micro e nano células, com a adição
de um poste para instalação das antenas, bem como, sistemas de redes óticas para acesso à
internet.
O grande diferencial do Totem Telecom, é a possibilidade de ser instalado nas vias públicas,
abrigando as soluções de Telecom e Energia de forma otimizada e disponibilizando através dos
seus painéis de vidro, a inserção de posters e painéis LCD para uso de espaços publicitários da
Operadora ou de anunciantes que contratem estes espaços.
O acesso aos sistemas de Telecom e Energia no Totem, é protegido por portas internas, com
acesso através de parafusos de segurança. Desta forma, o acesso aos painéis dos posters e LCD,
se restringe a estes, não permitindo o acesso aos equipamentos de Telecom por terceiros,
garantindo maior segurança no acesso dos equipamentos da rede de Telecom.
O desenvolvimento do Totem Telecom inicia com a solução para posters com retro iluminação,
evoluindo para a solução de LCD, em ambas portas e sobre a mesma mecânica do Totem,
podendo evoluir da solução de posters para LCD após sua instalação em campo.

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

Estrutura em perfil de alumínio
Base fechamento em alumínio
Vidro temperado 8mm ou lamina de
polietileno
Fechos manopla com segredo
Compartimento interno possibilita
montagem de equipamentos 19”,
21” e 23”
Sistema de ventilação através de
filtros e ventiladores

SOLUÇÕES

1. SISTEMA 4G & 5G
2. SISTEMA DE FIBRA
4. RETIFICADORA
5. PDU
3. BATERIA DE LÍTIO
6. SISTEMA DE VENTILAÇÃO

4G E 5G

RETIFICADORA

BATERIA DE
LÍTIO

RETIFICADORES
E PDU

DESCRIÇÃO GERAL

Estrutura mecânica em aço pre-zincado ou Alumínio
Lockers para acesso as portas externas e internas,
garantindo maior proteção contra vandalismo
Portas com vidro 8mm temperado ou lamina de
polietileno para instalação de sistemas de RF dentro
do Totem
Portas de acesso e de proteção para os
equipamentos de telecom e energia

Sistema de ventilação forçada através de fans e filtros
e controladora de temperatura e velocidade dos Fans
Proteção IK10 e IP55
Pintura a pó
Prensa cabos para acesso dos cabos
Racks 19” com até 16 HUs Livres para equipamentos

GABINETES OUTDOOR
Os Gabinetes Outdoor HTMS protegem os equipamentos instalados contra chuva, variações
climáticas, intempéries, incidência de insetos, garantindo seu funcionamento e proteção
patrimonial.
O setor de engenharia e desenvolvimento HTMS realiza projetos personalizados de seus
gabinetes, a fim de atender da melhor forma seus clientes, customizando tamanhos,
modelos, especificações e necessidades.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Projeto flexível e modular, atendendo facilmente
a maioria dos requisitos técnicos
Resistência mecânica Ik10 e IP55
Parede simples ou dupla com isolamento
térmico, evita a influência da carga solar para o
interior da cabine
Fechaduras com travamento 3 ou 4 pontos
Sistema de exaustão
Sistemas detector de fumaça, temperatura e
umidade
Soluções para ar condicionado
Rack padrão U, com adaptadores 19", 21" e 23”
Filtro de ar absoluto
Bandejas fixas e móveis
Porta documentos
Suporte para notebook
Kit antivandalismo adicional norma LPS 1175

ABRIGOS
Solução de armário outdoor de proteção sob medida e prática, visando o trabalho em ambiente
externo é ideal para utilização em ferrovias, agências bancárias, centro de distribuição e órgãos
públicos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Paredes em chapas zincadas duplas
Reforço para carga de piso
Pintura eletrostática a pó
Portas frontais, laterais ou traseiras
Piso em alumínio
Pés telescópicos para instalação
em terrenos desnivelados

Capacidade de içamento inferior ou
superior

Aterramento

Peças internas; réguas, bancos de
baterias e divisórias

Instalações elétricas

Grau de proteção IP54

Projeto personalizado para a necessidade
do cliente

Revestimento interno em lã de rocha
ou compensado naval

Fechadura reforçadas com três
pontos de travamento

Entrada de cabos composta por PG's

Sensor de porta aberta e umidade

Telhado em chapas zincadas

Esteiramento para passagem de
cabos
Entrada subterranea de cabos

Entrada de ar para ventilação

CONTAINER TELECOM
Containers Telecom podem ser conceituados como salas elétricas, contruídas em estruturas
metálicas modulares, contendo todos os equipamentos necessários para o gerenciamento de
energia de qualquer tipo de empreendimento. Considerados uma forte tendência no
fornecimento de sistemas elétricos, os Containers Telecom são ótimos substitutos para
construções em alvenaria, sendo ideais para novos projetos ou adequação de plantas
existentes, visto que possuem melhores características técnicas, menor custo e menor prazo
de implementação.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Paredes pré-fabricadas em chapas zincadas,
manta cerâmica e lã de rocha para isolamento
Dimensões customizadas
Base do módulo construída com perfis
metálicos de aço estrutural, para atender
grande capacidade de carga do piso
Revestimento do piso em alumínio ou PVC

Içamento inferior ou superior
Projetos personalizados

SERVIÇOS
A HTMS/Infratel conta com equipes para a execução dos mais variados tipos de serviço referentes a
implantação de infraestrutura para telecomunicação, como:

Montagem de estruturas
Execução da fundação
Infraestrutura civil do site greenfield
Instalações elétricas e de aterramento
Fabricação e execução de reforços
Projeto de fundação
Projeto de site
Projeto de reforço
Vistorias e avaliações

+55 (41) 3303-7502
comercial@htmsgroup.com
https://htmsgroup.com
Rua Benevenuto Rattmann, 350
Jardim Pedro Demeterco
CEP: 83.324-270 - Pinhais / PR

Marcio S. Isume
Diretor de Negócios e Operações
msi@infratel.com.br
+55 (41) 99798-0809

