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A energia move o 

mundo 

E há 75 anos que move o 
nosso

Nosso mundo1



Sempre
por perto

Nosso mundo



Presente em toda a Rede elétrica

Crescendo em Redes inteligentes e Energias 
renováveis

Ferrovia

FERROCARRIL

Geração Transmissão

Indústria

Distribuição

Transformando 
energia em
valor

Nosso mundo



276m€

Em constante
crescimento

Produtos instalados em mais de 175 países

90% dos serviços públicos do mundo confiam 

na Arteche

Nosso mundo



Innovación 

constante

Nuestra respuesta a los 
retos energéticos

Nosso portfólio2



Negócios

Nosso portfólio

Medição elétrica

Qualidade de energia para 
energias renováveis

Automação da distribuição

Automação de subestações

Relés e blocos de teste

Serviços especializados



• Fonte de alimentação para 

serviços auxiliares de 

subestações

• Fonte de alimentação para 

sistemas de telecomunicações e 

de monitoramento

• Eletrificação rural de populações 

isoladas

• Fonte de alimentação 

temporária

• Transformadores instrumentos 

alta tensão até 800 kV

• Transformadores para medição 

de média e baixa tensão

• Transformadores combinados e 

unidades de medição

Transformadores de potencial 
para serviços auxiliares

Transformadores de 
instrumentos 

AT & MT

• Transformadores opticos de 

corrente

• Stand Alone Merging Units

(SAMUs)

• Sistema de deteção de falhas 

em cabos para proteção de 

linhas mistas de AV baseadas 

em transformadores óticos 

passivos

Medição digital

Produtos

Nosso portfólio

• Transformadores de potencial e 

corrente de baixa potência 

conformes a norma IEC 61869

• Transformadores de 

instrumentos de baixa potência 

combinados e acopladores 

PLC/BPL

• Controladores de automação de 

distribuição

Transformadores de 
instrumentos de baixa tensão e 

sensores



Produtos

Nosso portfólio

• Recloser trifásicos

• Corte en vacío

• Según ANSI C37.60, IEC 62271-

111, IEC 61000-4 e IEC 60255

• Montaje en poste o en estructura 

de subestación

Religadores

• Unidade terminal de campo 

multifuncional

• Controladores projetados para 

monitorar a rede de distribuição 

aérea e subterrânea

• Controladores projetados para 

controlar sistemas de manobra 

de MT

Controladores para automação 
da distribuição

• Engenharia e gestão de projetos 

SAS

• Consultoria e Treinamento SAS

• Serviço e Suporte SAS

• Sistemas de controle de centrais 

fotovoltaicas

Sistemas de automação da rede 
elétrica

• IEC 61850 Dispositivos de 

controle e automação de 

subestações

• Painéis e armários P&C

• IEDs para automação da 

distribuição

• Dispositivos de medição e 

controle do grau da subestação

Dispositivos de controle e 
automação de subestações



• Serviços de consultoria e 

engenharia em qualidade de 

energia

• Correção do fator de potência

• Regulação de tensão

• Conformidade com o 

procedimento da rede

• Bancos capacitores e filtros 

harmônicos

Qualidade de Energia

Produtos

Nosso portfólio

• Estudos elétricos: 

• Verificação de conformidade 

com o Código da Rede

• Modelagem e simulação de 

sistemas elétricos

• Especificação de equipamentos 

e soluções

• Medições de parâmetros de 

qualidade da energia

Consultoria técnica para ligação 
à rede de energia renovável

• Relês auxiliares, de disparo e 

supervisão para sistemas 

elétricos de AT/MT e ambientes 

de subestação exigentes

• Relês para a indústria ferroviária 

conformes a norma EN-50155 e 

outras normas ferroviárias 

exigentes

• Blocos de teste

Relés e blocos de teste

• Produtos ou serviços 

especializados em rede

• Consultoria técnica:

• Estudos, análises e 

diagnósticos:

• Testes elétricos laboratoriais

• Engenharia técnica

• Consultoria especializada

Serviços especializados



Crescimento

sustentável

P&D | Compromisso
ambiental

Nosso compromisso3



Innovación constante

3 % do faturamento 
em atividades de 
P&D

65% dos recursos dedicados 

a produtos e serviços com 

menos de dez anos de vida

Inovação
com resultados

Produtos atualizados nos 

últimos três anos supõem 

mais de 80% de contratação

120.000 horas 
dedicadas

143 pessoas distribuídas

geograficamente

                         
                     

                                 
                     

Sempre 
olhando para o 
futuro

Nosso compromisso



Reduzimos o 

consumo de água 

em 11,8 %

El 74 % de nossas 

compras são 

provenientes de 

fornecedores locais

Usamos apenas 

minerais livres de 
conflito

Reduzimos o nosso 

consumo próprio de 

eletricidade em 

2,7 %

25 objetivos de 

melhoria na planta

0 incidentes 

ambientais

Sem deixar 
nada nem 
ninguém para 
trás

Nosso compromisso

O respeito pelo meio ambiente como princípio



Compromisso com a Agenda para o 

Desenvolvimento Sustentável 2030

Ter o futuro em 
mente

Nosso compromisso



Health & 

Safety

Ambição para superar os mais altos padrões de 

qualidade e eficiência

Dedicação de toda 
a nossa energia à 
excelência 

Nosso compromisso



Nosso pessoal é a 
nossa maior fonte de 
energia

Nosso Pessoal

Nosso pessoal4



Uma equipe internacional dedicada à 

proximidade, transparência e colaboração

Colaboramos com mais de 50 Centros de 
formação

Mais de 2.300 
pessoas 
comprometidas

Nosso pessoal



Com eles, 
por eles, 
para eles

Colaboramos em nível global com associações tecnológicas e sociais

#MovingTogether

Nosso pessoal



ADICIONANDO ENERGIAS


