O EMPREENDIMENTO

FAET SMART GRID: SISTEMA DE CONTROLE DA PLATAFORMA INTELIGENTE

A Faet Tecnologia é resultado de uma história vitoriosa
de quase 90 anos do Grupo Faet, que foi pioneiro no
mercado brasileiro, fabricando Aparelhos Eletrotérmicos,
desde 1927. Nos tempos atuais é uma tradicional
fabricante de Eletroportáteis, sendo possuidora de uma
extensa rede de Assistência Técnica que abrange
todo o território nacional. A Faet Tecnologia, surge a
partir deste legado e do cenário de crise energética atual.
Sua missão é operar na vanguarda do estado da arte das

soluções de eficiência energética, focadas na redução
do consumo de energia elétrica, com iluminação e, no
consumo justo e racional de água. Na eficiência
energética, a Faet Tecnologia está dotada das melhores
soluções de iluminação a LED, tanto em qualidade
como em capacidade de iluminação. Todos as soluções
serão cobertas com 5 anos de garantia contra defeitos
de fabricação e completamente garantidas pelos
serviços da extensa Rede de Assistência Técnica da FAET.

• Totalmente baseado em Web;
• Se usado na núvem não possui custo na aquisição;
• Bidirecional, recebe os dados de leituras como também
permite fazer leituras em tempo real;
• Emite vários tipos de relatórios, comparativos e
histórico de irregularidades, entre outros;
• Minimiza o tempo entre leitura e análise, permitindo
antecipação de decisões;

• Geração de base de dados paranálise e
monitoramento;
• Fornece senhas de acesso à internet para o
acompanhamento on-line, inclusive para o cliente com
senha exclusiva, limitada aos seus dados;
• Permite os comandos de corte e religação, dentre
outros, a partir da Internet.

FAET MEDIÇÃO
FAET LUX
A linha FAET LUX começa com o grande diferencial da
excelência e da expertise de sua equipe técnica.
Equipe esta, altamente capacitada, para levantar,
analisar e identificar a melhor solução a ser ofertada ao
cliente para reduzir drasticamente o seu consumo em
energia elétrica em iluminação e ao mesmo tempo
melhorando a qualidade de sua luz. Em todas as linhas

de soluções de eficiência energética, serão utilizadas
lâmpadas de altíssima qualidade com fluxo luminoso
acima de 110 lúmens/watt, 50.000 horas de vida útil,
homologadas pelo Inmetro e Procel , com índice
de reprodução de cor (IRC), acima de 80, com
temperaturas de cor entre 2700 a 6500 Kelvin e garantia
total de 5 anos, contra defeitos de fabricação.

FAET LUZ

FAET ILUMINA

FAET LÚMENS

Venda de soluções de iluminação,
após um projeto de engenharia,
para troca do sistema existente, por
Led de alto padrão de qualidade.

Oferecemos ao cliente a locação
de uma solução, durante um
período de até 5 anos. O valor da
mensalidade, será inferior à
economia proporcionada na
conta de energia do cliente.

Em parceria com instituição
financeira, oferecemos ao cliente,
a compra de uma solução
de eficiência energética com
financiamento de até 5 anos. O
valor da mensalidade, será inferior
à economia proporcionada na
conta de energia do cliente.

FAET SMART GRID: A PLATAFORMA INTELIGENTE
• Permite a telemedição dos setores de água, luz e gás,
além e se adaptar à telemetria/telemedição de qualquer
setor e pode utilizar medidores de qualquer fabricante,
além de medidores próprios com o “device” de
telemetria embutido;
• Consiste em um Sistema de leitura baseado em
comunicação por radiofrequência – zona livre – faixa de
915 a 928 MHz – encriptado – bidirecional;
• Permite configuração em campo;
• O Sistema permite leitura, ligação e corte remotos e
pode abranger até 300 mil pontos de medição por
concentrador em um raio de até 8 km;

• Dispensa intervenção humana;
• Detecção on-line de perdas e fraudes;
• Medição precisa - Medidor envia dados sobre o
consumo de forma wireless – geração de base de dados
de monitoramento;
• Envio de alarmes de fraude, vandalismo ou mal
funcionamento em tempo real;
• Envio das medições em tempo real;
• Permite transporte de Internet, VOIP e Controle de
Câmeras IPs – som e imagem.

Na linha de soluções relativa à medição de água serão
utilizados medidores de ½”, ¾”, 1”, 2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”
até 50”, ultrassônicos, dotados de telemetria por rede
wifi, ou radiofrequência, com vida útil de 10 anos, e
com a opção de medição à distância por telemedição
via Internet. Todos os produtos estarão cobertos por
garantia total, contra defeitos de fabricação, de 5 anos e
com visitas técnicas de profissional da FAET Tecnologia,
bimestralmente, durante o período do contrato. A
garantia envolve a troca dos ativos defeituosos por
equipamentos novos. Em parceria com Instituição
Financeira, oferecemos uma solução completa de
medição individualizada, para condomínios, com
financiamento de até 5 anos, com garantia total dos
ativos envolvidos, de forma a não obrigar o cliente a ter
fundo de obra ou reserva financeira. O serviço de

TELEMETRIA
POR WIFI

medição poderá ser ofertado separadamente, direto
pela FAET Tecnologia ou através de parceiro
local certificado.
Mais do que um produto, FAET MEDIÇÃO traz ao
mercado uma incontestável melhoria na medição de
consumo de água, utilizando a tecnologia ultrassônica.
Esta solução compreende o fornecimento dos melhores
medidores do mercado aliada ao tempo de vida útil da
ordem de 10 anos e, com impressionante garantia de 5
anos. Além disso, possui uma telemedição por WiFi que
permite a coleta dos dados à distância.
Com FAET MEDIÇÃO , nosso cliente pode a qualquer
momento, e de qualquer lugar, saber seu real consumo.
Em nenhum momento, pagará pelo consumo de
seu vizinho.

VIDA ÚTIL
DE 10 ANOS

5 ANOS DE
GARANTIA
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