Criar conhecimento

Novo
Horizonte
Plano Formação 2019

Expanda
o seu Horizonte
A engenharia electrotécnica cresce constantemente.
A Hager impulsiona esse crescimento de forma incansável.
Como? Com soluções inovadoras para edíficios
residenciais e terciários e com formação contínua em todos
os locais: no nosso site hager.pt, nos nossos centros de
soluções técnicas e nos nossos centros de formação em
São Domingos de Rana e no Porto.
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Informações:
em hager.pt
O primeiro encontro com a Hager ocorre
principalmente no nosso site. Aqui, todo um
oceano de conhecimento surge diante dos
seus olhos. Faça uma emocionante viagem
de descoberta. Descubra soluções com
visão, tecnologia com profundidade e novas
perspectivas de carreira. Depende da escolha
do curso. Mergulhe até onde quiser!
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hager.pt aprofundamos
e informamos sobre todos
os nossos produtos.

– HagerTVPortugal
– Catálogos
– Newsletter
– Software-Downloads
– Apps

Leia, veja, compreenda
Os novos produtos mais importantes
podem ser encontrados na página
inicial. Conjuntos de dados interactivos
- como PDF ou e-book - tornam as
relações complexas compreensíveis
e memoráveis. Aqueles que preferem
visualizar encontrarão o que estão à
procura em HagerTVPortugal: o nosso
canal do YouTube apresenta uma ampla
gama de formatos curtos.
Dicas e Tendências
As dicas regulares da Hager
familiarizam-no com novos produtos
e padrões de instalação. A nossa
newsletter informa-o sobre inovações,
actualizações de software e ofertas
de serviços. Registe-se no nosso site
e fique actualizado.
Aceder, planear, executar
Além das informações, encontrará
muitas ajudas on-line práticas para
a sua vida profissional. As nossas
apps suportam o site - Hager.Media,
e-catalogue.

Tudo com um clique - com
o Hager.Media

Saiba o que há de novo - com
a HagerTVPortugal no YouTube
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Alcançar novos
objectivos:
workshops
Os nossos workshops nos dois centros de formação
fornecem o cenário ideal. Comece com base nos factos
(teoria) e aumente os níveis de competência. Vamos!
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- Centros de formação
- Lisboa
- Porto

Vários formadores, 11 formações
Nos nossos centros de formação mais
bem equipados, proporcionamos até 11
diferentes formações em vários temas
durante todo o ano. Formadores
experientes da Hager liderarão os
cursos de formação (ver páginas 16-26)
Desta forma poderá conhecer os
nossos produtos não só na teoria,
como na prática.

Alcançando mais, juntos
Todas as salas de formação estão
equipadas com a mais recente
tecnologia. Além da formação
detalhada de produtos e soluções,
fará exercícios práticos próximos das
aplicações reais. Casos especiais e
questões individuais são discutidos de
forma aprofundada. Além disso,
beneficia da troca de experiências entre
profissionais que perseguem o mesmo
objectivo que você!
Quem se regista primeiro, vem!
Se quiser alcançar o topo, é necessário
acordar cedo. Isso também se aplica às
nossas formações: como o número de
participantes é limitado, os registos
esgotam rapidamente. Então, não perca
tempo e comece por se inscrever em
hager.pt.
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Onde:
Formações locais
Que tal uma viagem de um dia pelas novas áreas de
conhecimento? Por exemplo, ao mundo do planeamento
tridimensional do hagercad, ao mundo dos sistemas KNX
ou à visualização proporcionada pelo domovea? Com as
novas formações, você muda de autodidacta para
especialista. Familiarize-se de forma mais rápida com
novos produtos interessantes.

Um país, dois locais
As formações ocorrem em dois
centros em Portugal: Lisboa e Porto!
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Para nós ou para si?
Vamos recebê-lo num dos nossos
Centros de Serviços para a Formação
de um dia.
Se necessário, os nossos
técnico-comerciais também podem
ir à sua empresa e apresentar novas
soluções para si e para a sua força de
trabalho. Isso vai-lhe poupar ainda mais
tempo.
Curta e eficaz
Mesmo assim, o esforço é gerível:
Todas as formações duram entre
três e seis horas e o número de
participantes é limitado. Além das
informações básicas, oferecemos
ainda um primeiro conhecimento
prático e ainda há tempo para troca
de experiências.

Vantagens
- Registo fácil online
- Ensino de conhecimentos técnicos
- Documentos de acompanhamento
da formação.

- Dois Centros de
Formação
- Formações de meio dia
ou um dia
- Workshops práticos
- Visitas ao cliente
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Ficha de pré-inscrição em formação
(a enviar para orc@hager.pt)
Módulo pretendido:
Produtos Soluções Hager:

Sistema Protecção Desc. Atmosf.:

Téc. Protecção Instalações em BT:

Sistemas de Inversão:

HagerCad Base:

HagerCad Expert:

ElcomNet:

KNX EASY - Projecto e programação:

KNX EASY - Especialização:

coviva, sepio e micromódulos:

agardio:

Centro de Formação:

São Domingos de Rana:

Porto:

Data Preferida: _______/_______/_______

Identificação do Formando:
Nome: __________________________________________________________________________________________________________
Função: _________________________________________________________________________________________________________
Empresa: ________________________________________________________________________________________________________
Endereço da empresa: ____________________________________________________________________________________________
Código Postal / Localidade: _________ - ________ / ___________________________________________________________________
N.° Contribuinte empresa: ___________________________________________

N.° Colaboradores: ___________________________

Telefone: _____________________________ Fax: _____________________________ Telemóvel:________________________________
E-Mail: __________________________________________________________________________________________________________
Descrição da Actividade:
Distribuidor:

Armazenista:

Outro:

_________________________________________________

Utilizador:

Instalador:

Quadrista:

Manut.:

Indústria:

Consultor:

Projectista:

Arquitecto:

Fiscal:

Ensino:

Distribuidores habituais: ___________________________________________________________________________________________
Observações: ____________________________________________________________________________________________________
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A base para uma vida inteligente é uma
instalação eléctrica preparada para o futuro.
Inclui segurança, conforto e eficiência
energética. As nossas formações são
construídas de acordo com estes termos.
Passo a passo familiarize-se com todas as
soluções Hager.
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Produtos e soluções Hager
para residencial e terciário

Objectivos
• Promover soluções Hager para o mercado
residencial e terciário.
• Conhecer a gama de produtos Hager e
adequá-los aos diferentes tipos de aplicações
e instalações.
Destinatários:
• Electricistas e Instaladores.
• Distribuidores.
• Armazenistas.

Recursos didácticos:
• Apresentação PowerPoint.
• Catálogo geral.
Programa:
• Gama de produtos Hager.
• Definir os produtos a utilizar em função das
necessidades do cliente e especificidades
da obra.

Pré-requisito:
• Conhecimentos de electricidade.

3

horas
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São Domingos de Rana
Março
28
Junho
6
Setembro
26
Dezembro
5

Porto
Março
Junho
Setembro
Dezembro

26
4
24
3

Sistemas de protecção
contra descargas
atmosféricas

Objectivos:
• Promover soluções em função das necessidades
do cliente e da obra.
• Escolher e instalar produtos adaptados às
necessidades da instalação.
Destinatários:
• Electricistas e Instaladores.
• Distribuidores.
• Quadristas.
Pré-requisito:
• Conhecimentos de electricidade.
Recursos didácticos:
• Apresentação PowerPoint.
• Platinas com produtos.
• Manual de formação.
Programa:
• Origem das sobretensões.
• Tecnologias dos descarregadores de
sobretensão.
• Gama de produtos Hager.
• Escolha das protecções.
• Regras de instalação.

3

horas

São Domingos de Rana
Julho
4
Outubro
3

Porto
Julho
Outubro

2
1
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Técnicas de protecção
de instalações em baixa
tensão

Objectivos
• Adequar soluções de protecção em função das
necessidades da obra.
• Escolher e instalar produtos adaptados às
necessidades da instalação.
Destinatários:
• Electricistas e Instaladores.
• Distribuidores.

Programa:
• Protecção contra choques eléctricos:
- por contacto directo,
- por contacto indirecto.
• Protecção contra os efeitos térmicos.
• Protecção contra sobreintensidades.
• Protecção contra correntes de defeito.
• Protecção contra as sobretensões.
• Escolha das protecções.

Pré-requisito:
• Conhecimentos de electricidade.
Recursos didácticos:
• Apresentação PowerPoint.
• Platinas com produtos.
• Manual de formação.

3

horas

18

São Domingos de Rana
Abril
4
Setembro
5

Porto
Abril
Setembro

2
3

Sistemas de inversão
colocação em serviço
de sistemas de inversão
automática
Objectivos:
Após esta formação os participantes deverão
ser capazes de:
• Escolher, orçamentar e colocar em serviço
sistemas de inversão automática até 4000A.
Destinatários:
• Electricistas e Instaladores.
• Quadristas.

Programa:
• Introdução aos sistemas de inversão.
• Relé de transferência automática:
- ligações,
- parametrização.
• Inversores de comando motorizado com
automatismo integrado.
• Inversores com disjuntores e interruptores H3.
• Inversores com disjuntores e interruptores HWT.
• Análise e resolução de problemas.

Pré-requisito:
• Conhecimentos de electricidade.
Recursos didácticos:
• Apresentação PowerPoint.
• Manual de formação.
• Equipamento para simulação.

6

horas

São Domingos de Rana
Março
21
Setembro
12

Porto
Março
Setembro

19
10

19

HagerCad Base
Concepção e orçamentação
de quadros eléctricos até 800A

Objectivos:
• Escolher e orçamentar quadros eléctricos até
630A.
• Elaborar esquemas eléctricos.
• Elaborar vistas dos quadros eléctricos.
Destinatários:
• Electricistas e Instaladores.
• Distribuidores.
• Quadristas.
Pré-requisitos:
• Possuir computador portátil com Windows 7
ou superior instalado.
• Conhecimentos de electricidade.
• Conhecimentos de informática na óptica do
utilizador.

Programa:
• Exploração de menus base do software:
- Explorador de projectos: filtros disponíveis para
abertura de projectos, entrar com uma sessão
secundária, …
- Projecto: criar a estrutura do projecto,
- Material: selecção de Equipamentos,
- Armário: configurar e implementar um armário
em modo Automático e semi-Automático,
- Orçamento: efectuar o orçamento do seu
armário, adicionando mão-de-obra, serviços,
etc…
- Etiqueta: efectuar as etiquetas para os aparelhos
instalados no quadro eléctrico.

Recursos didácticos:
• Apresentação PowerPoint.
• Manual de Formação.
• Software actualizado.

6

horas

20

São Domingos de Rana
Fevereiro
7
Abril
11
Outubro
10

Porto
Fevereiro
Abril
Outubro

5
9
8

HagerCad Expert
Especialização na concepção
e orçamentação de quadros
eléctricos até 4000A
Objectivos:
• Escolher e orçamentar quadros eléctricos
até 4000A.
• Elaborar vistas dos quadros eléctricos.
• Elaborar esquemas num circuito de comando
e potência
• Esquemas Unifilares.
Destinatários:
• Electricistas e Instaladores.
• Distribuidores.
• Quadristas.
Pré-requisitos:
• Possuir computador portátil com Windows 7
ou superior instalado.
• Frequência da formação Base.
• Conhecimentos de electricidade.
• Conhecimentos de informática na óptica do
utilizador.

Programa:
• Exploração de menus do software:
- Explorador de projectos: criação de referências
de utilizador,
- Projecto,
- Material: selecção de Equipamentos criados
nas referências de utilizador,
- Esquema: efectuar esquemas unifilares
e multifilares, de comando e potência;
criar e inserir Macros,
- Armário: configurar um armário em modo
semi-Automático e implementá-lo,
- Orçamento: efectuar o orçamento do seu
armário, adicionando mão-de-obra, serviços,
etc…; modificar as condições comerciais,
- Etiqueta: efectuar as etiquetas para os aparelhos
instalados no quadro eléctrico.

Recursos didácticos:
• Apresentação PowerPoint.
• Manual de Formação.
• Software actualizado.

6

horas

São Domingos de Rana
Fevereiro
28
Maio
23
Novembro
14
Dezembro
12

Porto
Fevereiro
Maio
Novembro
Dezembro

26
21
12
10

21

ElcomNet
Cálculo de redes em baixa
tensão

Objectivos:
• Efectuar dimensionamento de uma rede eléctrica
em BT.
• Preparar documento justificativo dos cálculos
das
canalizações e respectivos dispositivos de
protecção.
Destinatários:
• Projectistas.
• Instaladores.

Programa:
• Funções de base do software.
• Introdução de dados.
• Cálculo de circuitos.
• Selectividade e coordenação.
• Quedas de tensão.
• Aplicar factores de proximidade e temperatura.
• Correntes de curto-circuito.
• Interpretação de resultados.
• Exercícios práticos.

Pré-requisitos:
• Conhecimentos da regulamentação inerente ao
projecto de instalações eléctricas.
• Possuir computador portátil para instalação de
software ElcomNet.
Recursos didácticos:
• Apresentação PowerPoint.
• Manual de Formação.
• Software actualizado.

6

horas

22

São Domingos de Rana
Março
7
Setembro
19

Porto
Março
Setembro

5
17

KNX easy
Projecto e programação de
instalações comunicantes
em modo KNX easy
Objectivos:
• Promover soluções em função das necessidades
do cliente e da obra.
• Escolher, instalar e programar produtos KNX,
através do modo easy do standard KNX.
Destinatários:
• Electricistas e Instaladores.
• Distribuidores.

• Identificar e definir os pormenores da
programação.
• Colocar os produtos em funcionamento através
do Configurador Easy “TXA100”.
• Exercício prático:
- descobrir o software de comando & visualização
“Domovea”.

Pré-requisitos:
• Conhecimentos de electricidade.
Recursos didácticos:
• Apresentação PowerPoint.
• Fichas práticas.
• Malas de simulação.
Programa:
• Identificar os princípios e vantagens da
tecnologia KNX
• Definir os produtos a utilizar em função das
necessidades do cliente.

6

horas

São Domingos de Rana
Abril
18
Junho
11
Outubro
17

Porto
Abril
Junho
Outubro

16
13
15

23

KNX easy
Especialização em projecto e
programação de instalações
comunicantes modo KNX easy
Objectivos:
• Utilizar e configurar as funcionalidades dos
produtos KNX easy da Hager mais avançados.
• Assegurar a manutenção e evolução das
instalações.
Destinatários:
• Electricistas e Instaladores.
• Distribuidores.

Pré-requisitos:
• Frequência da formação KNX easy.
• Ter realizado pelo menos uma instalação KNX.
• Conhecimentos de electricidade.
Recursos didácticos:
• Apresentação PowerPoint.
• Fichas práticas.
• Malas de simulação.
Programa:
• Instalação eléctrica KNX - Síntese.
• Novos produtos:
- funções,
- características,
- configuração.
• Manutenção de uma instalação.
• Utilização de funções avançadas.
• Introdução à colocação em serviço do domovea.

6

horas

24

São Domingos de Rana
Julho
18
Novembro
7

Porto
Julho
Novembro

16
5

coviva, sepio e micromódulos
Sistema Wireless para
reabilitação residencial

Objectivos:
• Promover soluções em função das necessidades
do cliente para reabilitação residencial
• Escolher, instalar e programar produtos KNX RF
através do modo quicklink do standard KNX.
Destinatários:
• Electricistas e instaladores.
• Distribuidores.

• Identificar e definir os pormenores da
programação.
• Colocar os produtos em funcionamento.
• Colocação em serviço da Smartbox coviva.
• Colocação em serviço da Central de Intrusão
sepio
• Produtos conectados IOT.

Pré-requisitos:
• Conhecimentos de electricidade.
Recursos didácticos:
• Apresentação PowerPoint.
• Malas de simulação.
Programa:
• Identificar os princípios e vantagens da
tecnologia KNX RF adptada a reabilitação
residencial.
• Definir os produtos a utilizar em função das
necessidades do cliente e especificidades
da obra.

6

horas

São Domingos de Rana
Maio
16
Novembro
21

Porto
Maio
Novembro

14
19

25

agardio
Gestão e monitorização de
energia

Objectivos:
• Promover soluções de gestão e monitorização
de energia.
• Escolher, instalar e parametrizar contadores,
centrais de Medida e analisadores de Rede.
• Parametrizar o agardio, sistema capaz de
interconectar produtos simples de I / O fieldbus
(modbus / RTU) e armazenar localmente os
dados

Destinatários:
• Electricistas e Instaladores.
• Distribuidores.
• Projectistas.
Pré-requisitos:
• Conhecimentos de electricidade.
Recursos didácticos:
• Apresentação PowerPoint.
• Malas de simulação.
Programa:
• Identificar os princípios e vantagens da gestão
e monitorização de energia.
• Definir os produtos a utilizar em função das
necessidades do cliente e especificidades
da obra.
• Identificar e definir os pormenores da
parametrização dos produtos.
• Colocação em serviço do agardio.

6

horas

26

São Domingos de Rana
Junho
27
Novembro
28

Porto
Junho
Novembro

25
26

Informações gerais
e condições de participação
A Hager assegura a todos os participantes:
• Refeição e coffee-break no dia de formação.
• Organização da formação.
• Documentação.
• Material didáctico.
• Emissão de certificado de participação.
Locais de realização
Todas as formações aqui descritas são realizadas nos nossos
centros de formação em São Domingos de Rana e no Porto.
Como nos encontrar em S. Domingos de Rana:
Estrada de Polima, n.° 673, Armazém C
Parque Industrial Meramar I - Abóboda
2785-543 São Domingos de Rana
GPS: 38,7233 -9,3281
Como nos encontrar no Porto:
Rua Professor Mota Pinto, 143
4100-356 Porto
GPS: 41,166475, -8,651750

As acções de formação estão divididas em média e longa
duração sendo ministradas em dois horários distintos:
• 3 horas: das 09h30 às 12h30
• 6 horas: das 09h30 às 17h30
Cancelamento
Após confirmação, é possível cancelar a presença de forma
escrita ou verbal com, pelo menos, 5 dias de antecedência.
Direitos autorais
O software fornecido durante a acção de formação não pode
ser copiado, transferido ou usado noutra acção de formação
sem a expressa permissão da Hager - S. E. M., S.A.
Renúncia
A Hager, S. E. M., S.A. não garante a exactidão absoluta das
informações técnicas transmitidas por via oral ou por escrito,
incluídas nos documentos de formação. Pelos danos
eventualmente resultantes de tais erros, a Empresa
Hager - S. E. M., S.A. não assume qualquer responsabilidade.
A Hager - S. E. M., S.A. também se reserva o direito de
cancelar acções de formação ou adaptar o conteúdo das
mesmas, sem aviso prévio.
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Onde estamos
Trajouce

S. Domingos de Rana

Polima
Manique

Soplacas

Hager

Escola

Outeiro
de
Polima

Saída:
Abóboda

Autoestrada A5

Cascais

Polima

Galp

Tires

Progelcone

Arneiro
Lisboa

Portagem;
Carcavelos

Portagem

São Domingos
de Rana

Porto
VCI
Lisboa
Freixo

Estádio do
Bessa

Estádio do
Bessa

Hager

Rotunda
do
Bessa

VCI
Lisboa
Arrábida
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Calendário de formação
2019
Módulo

Jan.

Fev.

Março

Abril

Maio

26 - PT
28 - LX

Produtos e soluções Hager

Junho

Agosto

4 - PT
6 - LX

Set.

HagerCad Base

5 - PT
7 - LX

HagerCad Expert

26 - PT
28 - LX

3 - PT
5 - LX

10 - PT
12 - LX
9 - PT
11 - LX

8 - PT
10 - LX
21 - PT
23 - LX

12 - PT
14 - LX

5 - PT
7 - LX

ElcomNet

13 - PT
11 - LX

15 - PT
17 - LX
16 - PT
18 - LX

KNX Easy - Especialização

5 - PT
7 - LX

14 - PT
16 - LX

coviva, sepio e micromódulos

19 - PT
21 - LX
25 - PT
27 - LX

agardio
Jan.

Fev.

Março

10 - PT
12 - LX

17 - PT
19 - LX
16 - PT
18 - LX

KNX Easy - Projecto e programação

Dez.

3 - PT
5 - LX

19 - PT
21 - LX

Sistemas de inversão

Nov.

1 - PT
3 - LX

2 - PT
4 - LX

Protecção instalações Baixa Tensão

Out.

24 - PT
26 - LX
2 - PT
4 - LX

Protecção descargas atmosféricas

Módulo

Julho

Abril

Maio

Junho

26 - PT
28 - LX
Julho

Agosto

Set.

Out.

Nov.

Dez.

CENTROS DE FORMAÇÃO:
LX - Estrada de Polima, n.° 673 - Armazém C - Parque Industrial Meramar I - Abóboda - 2785-543 São Domingos de Rana
PT - Rua Professor Mota Pinto, 143 - 4100-356 Porto
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Hager - Sistemas Eléctricos Modulares, S.A.
Estrada de Polima, n.° 673, Armazém C
Parque Industrial Meramar I - Abóboda
2785-543 São Domingos de Rana
Tel.: +351 214458450
Fax: +351 214458454
Agência Norte
Rua Professor Mota Pinto, 143
4100-356 Porto
Tel.: +351 228346650
Fax: +351 228346670
info@hager.pt
hager.pt
hagerportugal
HagerTVPortugal

DC_68_PT19

