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Eldon is becoming 
nVent HOFFMAN

A Eldon está a tornar-se nVent HOFFMAN
Um parceiro de produção de armários verdadeiramente global sobe  
ao palco em abril de 2020
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A Eldon e a nVent HOFFMAN estão  
a criar um interveniente global  
na produção de armários

 Instalações de produção da nVent
 Instalações de produção de armários
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A Eldon alcança o mercado global  
ao integrar a nVent HOFFMAN

Eis como... 

Por um lado, temos o grupo nVent global com a sua marca 
de armários elétricos, a nVent HOFFMAN. A marca está bem 
representada em todo o mundo, mas tem uma presença menor na 
Europa. Por outro lado, temos o negócio de armários elétricos da 
Eldon, bem estabelecido na Europa e com um grande potencial de 
crescimento no resto do mundo.

A COMBINAÇÃO DOS NOSSOS PONTOS FORTES FAZ SENTIDO
A nVent HOFFMAN e a Eldon complementam-se bem em vários 
níveis. Assim, faz todo o sentido combinar estas duas fortes 
marcas de armários. Para tal, a Eldon passou a fazer parte da nVent 
em setembro de 2019. 

A nVent é uma empresa global especializada em soluções de 
proteção e ligações elétricas, com cerca de 9 000 funcionários em 
cerca de 80 localizações de todo o mundo. 

Juntas, estaremos extremamente bem posicionadas para 
suportar os clientes a nível local e global. Os nossos pontos fortes 
combinados compõem uma área de produção global e uma gama 
competitiva e de alta qualidade de armários elétricos IEC e NEMA, 
além de soluções de gestão térmica. 

Conjuntamente, dispomos de recursos impressionantes em termos 
de iniciativas de I&D e digitalização, o que nos permite desenvolver 
um portefólio de soluções sincronizadas mais amplo a nível 
mundial.

A visão da Eldon sempre foi alcançar o mercado global da 
produção de armários com a capacidade para servir os clientes 
numa dimensão adicional. Muitos dos nossos clientes operam 
à escala mundial, e precisamos de uma área de produção 
global para fornecermos produtos idênticos localmente nos 
vários continentes. Esta visão está agora a tornar-se realidade.



   5

UMA ABORDAGEM CENTRADA NO CLIENTE
A partir do final de abril de 2020, a nova empresa conjunta da Eldon e da 
nVent HOFFMAN irá atuar sob o nome nVent HOFFMAN. A estratégia 
centra-se no aumento da capacidade da empresa, no investimento 
na transformação digital e na intensificação da nossa abordagem 
centrada no cliente e apoiada no mercado. O seu sucesso é o nosso 
negócio. Estamos a aproveitar oportunidades associadas a segmentos-
chave da indústria e à expansão geográfica e estamos a impulsionar 
a produtividade e a velocidade, tudo para garantir um serviço 
verdadeiramente excecional por todo o mundo.

ESTAMOS EMPENHADOS EM DISPONIBILIZAR A EXPERIÊNCIA  
DE CLIENTE QUE ESPERA DE NÓS
Queremos que tenha noção de que tudo se mantém inalterado 
relativamente ao apoio diário que disponibilizamos. Com tempo, o nome 
e o logótipo serão diferentes, mas terá acesso às mesmas pessoas, ao 
mesmo serviço e aos mesmos produtos num portefólio de soluções 
mais amplo e em rápido desenvolvimento, a nível local e global. 

Continue a ler para saber mais sobre a nova iniciativa e sobre como a equipa 
dedicada da Eldon e da nVent HOFFMAN faz tudo para lhe proporcionar o 
melhor serviço possível.
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Facilitar as relações comerciais também significa disponibilizar, nos 
nossos websites, as ferramentas e as informações que facilitam os 
seus trabalhos de engenharia. 

FERRAMENTAS QUE FACILITAM O SEU TRABALHO
Nos nossos websites locais, pode aceder a configuradores, desenhos 
em qualquer formato nativo, folhas de dados de produtos, instruções 
de instalação (também animadas), bibliotecas 2D e 3D para EPLAN, 
artigos técnicos e software para gestão térmica.

MÁXIMA FLEXIBILIDADE DE DESIGN
Cada gama de produtos inclui diversos designs que, combinados 
com uma ampla gama de acessórios, possibilitam a criação de várias 
configurações diferentes. Estes acessórios são fáceis de instalar e 
podem ser montados por uma pessoa, o que ajuda a reduzir o tempo 
e os custos de montagem. Necessita de modificações a um armário 
standard? Não há problema. Tal como antes, oferecemos uma 
gama de soluções especiais, como orifícios, roscas, cortes, maior 
resistência à corrosão, cores personalizadas, janelas transparentes, 
grelhas de ventilação, pernos soldados e muito mais. 

SATISFAZEMOS OS SEUS REQUISITOS EXATOS
Para nós, manter “relações comerciais facilitadas” significa também 
desenvolver e melhorar continuamente os produtos. À medida que 
avançamos como nVent HOFFMAN, os principais impulsionadores 
do desenvolvimento continuarão a orientar grande parte da nossa 
I&D. Estes fatores fundamentais – montagem rápida, proteção 
ideal e design atrativo – contribuem para a disponibilização de 
armários otimizados que satisfazem os seus requisitos exatos. A 
montagem rápida, por exemplo, é fundamental para os quadristas 
e fabricantes de máquinas. Podem reduzir o tempo de montagem 
e, consequentemente, os custos de produção ao trabalhar com os 
nossos armários.

Relações comerciais  
facilitadas. Hoje, amanhã  
e no futuro 
Trabalhando sob o nome nVent HOFFMAN, a nossa equipa em todo 
o mundo continuará a garantir as “relações comerciais facilitadas”. 
Dedicamo-nos à entrega do produto certo, na hora e local certos 
e ao preço certo. Resultando da inovação contínua, os nossos 
produtos também facilitam a utilização. Um exemplo é a nossa 
tecnologia Click-in, que permite instalações por uma pessoa sem 
necessidade de ferramentas. 
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Uma forte oferta global de 
produtos IEC

As novas adições ao longo de 2019 incluem produtos novos e 
outras 20 melhorias. A nossa ambição é continuar a adicionar 
novos produtos e melhorias a um ritmo ainda mais rápido, quando 
são identificados ou nos são encaminhados requisitos de clientes 
novos.

OFERTA GLOBAL ALARGADA
A integração da Eldon na nVent HOFFMAN oferece muitas 
vantagens para o cliente. Uma destas é a oportunidade de adicionar 
produtos relevantes da gama de produtos nVent HOFFMAN à nova 
oferta global de produtos IEC em mercados onde são identificadas 
necessidades adicionais de produtos. 

Igualmente contínua será a reconfiguração e a reformulação das 
linhas de produção da nVent HOFFMAN nas respetivas fábricas 
de todo o mundo para processar a produção dos produtos da 
Eldon. Num futuro próximo, para os nossos clientes europeus com 
operações em qualquer parte do mundo, pretendemos disponibilizar 
soluções de armários idênticas nas várias localizações, com a 
mesma qualidade e as mesmas especificações.

UMA EMPRESA, UMA OFERTA DE PRODUTOS
Para que seja perfeitamente claro que somos uma única empresa 
com um único portefólio global, todos os produtos serão 
identificados como “nVent”. Poderá ver que as marcas da Eldon e 
da nVent aparecem em produtos idênticos durante um período de 
transição muito curto, mas esteja descansado, pois são exatamente 
os mesmos produtos.

O atual programa de produtos da Eldon está a tornar-se na gama 
IEC da nVent HOFFMAN. Isto inclui todas as soluções com que 
está familiarizado, bem como muitas novas adições.   
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QUADRISTAS

Como sempre, a sua 
produtividade é a nossa 
prioridade

A PERSONALIZAÇÃO RÁPIDA 
MANTÉM-SE
Necessita de recursos adicionais 
ou de modificar armários 
standard? Continuaremos a 
disponibilizar a personalização 
rápida em todos os nossos 
armazéns. É possível incluir 
cortes retangulares e circulares, 
orifícios e orifícios roscados em 
qualquer parte da estrutura ou 
da porta de um armário pronto 
a utilizar.

Como parte da nVent HOFFMAN, 
podemos agora oferecer 
soluções que eliminam os 
métodos manuais tradicionais, 
demorados e dispendiosos de 

efetuar modificações de armários 
e que simplificam a forma como 
trabalha. 

SOLUÇÕES AUTOMATIZADAS 
QUE AUMENTAM A SUA 
PRODUTIVIDADE
Ao utilizar qualquer uma das 
soluções do ModCenter da nVent 
HOFFMAN para automatizar 
as tarefas de modificação que 
normalmente requerem muito 
trabalho manual, obtém uma 
maior produtividade e flexibilidade. 
O nosso ModCenter processa os 
orifícios e os cortes. O assistente 
de cablagem pessoal fornece o fio 
certo, cortado com o comprimento 
exato, precisamente quando é 

Os nossos armários foram 
concebidos para uma montagem 
rápida e fácil, poupando tempo 
ao pessoal da montagem. Por 
exemplo, estima-se que seja 
possível poupar 12 minutos  
quando dois armários 
combináveis são combinados, 
em comparação com os designs 
tradicionais. 

A redução do tempo é obtida ao 
utilizar painéis laterais Click-in, 
suportes de combinação Click-in 
ou sistemas de perfis Click-in 
para diversos acessórios. Na 
maioria dos casos, não são 
necessárias ferramentas nem 
porcas de caixa. 

A nVent HOFFMAN continuará a oferecer a gama completa 
de produtos IEC da Eldon com os mesmos números de item. 
Continuaremos a oferecer melhorias e novos produtos, mas a 
um ritmo acelerado. Os nossos recursos combinados permitem 
fazer mais e mais rapidamente, tornando as suas operações 
mais produtivas. 
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de que necessita para alojar 
componentes e equipamento. O 
configurador permite configurar 
armários e acessórios standard 
e personalizados.

O MESMO CONTACTO – UMA 
ENTREGA MAIS RÁPIDA
A assistência e as atividades 
diárias permanecem intactas. 

necessário, e o NC-Cut prepara 
as condutas de cabos e as 
calhas DIN. 

CONFIGURADOR DE PRODUTOS 
FÁCIL DE UTILIZAR 
Com uma utilização simples, 
o nosso configurador 
de produtos permite-lhe 
especificar os armários exatos 

Continuará a utilizar o sistema 
ERP da Eldon e terá a mesma 
pessoa de contacto no serviço 
de apoio ao cliente. Os nossos 
armazéns locais também 
se mantêm, apesar de nos 
querermos concentrar numa 
maior capacidade de resposta 
às suas encomendas no futuro.

ModCenter Assistente de cablagem pessoal NC-Cut
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FABRICANTES DE MÁQUINAS

Os nossos armários  
continuarão a corresponder 
100% ao seu equipamento

ASSISTÊNCIA 
ESPECIALIZADA 
– LOCALMENTE E 
GLOBALMENTE
Independentemente do local 
de produção do seu armário, 
os nossos especialistas locais 
compreendem as nossas 
capacidades de produção 
e a forma de satisfazermos 
as suas necessidades. Vão 
garantir que cumprimos as 
nossas promessas, a nível local 
e global.

Com a oferta completa de 
produtos para locais perigosos 
e a gama completa de produtos 
NEMA da nVent HOFFMAN, não 
existem quaisquer limites no que 
pode oferecer aos seus clientes 
e no cumprimento dos seus 
requisitos de localização. 

APOIO ESPECIALIZADO DO 
CONCEITO AO DESIGN
Trabalharemos consigo desde 
o conceito ao design e até à 
produção do novo armário. O 
nosso objetivo é criar a melhor 
e mais económica solução de 

Nenhum requisito de solução 
de armário é demasiado 
complexo. Quer pretenda 
armários standard ou 
personalizados, colocamos 
toda a nossa experiência no 
fornecimento de uma solução 
que ajuda a garantir o sucesso 
do seu projeto e um bom 
retorno do seu investimento. 
Criamos sempre um protótipo 
e empenhamo-nos em prazos 
de entrega rápidos quando a 
solução desenvolvida para si 
entra em produção.  

A Eldon e a nVent HOFFMAN vão continuar a oferecer 
precisamente a solução de armário modificado de que 
necessita. Além disso, em breve poderemos criar o seu 
design numa localização e disponibilizar o produto final 
noutras localizações por todo o mundo. Com exatamente a 
mesma especificação e a mesma qualidade. 
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FERRAMENTAS DE APOIO DE 
ENGENHARIA TOPO DE GAMA
Para ajudar na engenharia do seu 
projeto, disponibilizamos uma 
vasta gama de ferramentas online, 
incluindo:

 y Desenhos 2D e 3D em 100 
formatos de desenho nativo

 y Macros 2D para EPLAN P8 2.6 ou 
superior

 y Macros 3D para EPLAN Pro Panel
 y Software de gestão térmica
 y Configuradores

Com uma utilização simples, o 
nosso configurador de produtos 
permite-lhe especificar os 

armários com base na nossa 
gama de produtos standard. 

A personalização não coloca 
problemas. As nossas 
instalações de produção topo de 
gama podem fornecer armários 
com várias dimensões especiais, 
maior resistência à corrosão, 
cores personalizadas, vários 
cortes e portas envidraçadas, 
bem como porcas inseridas, 
grelhas de ventilação, pernos 
soldados e acessórios pré-
montados. 

armários exatos de que necessita 
para alojar componentes e 
equipamento. O configurador 
permite configurar armários 
e acessórios standard e 
personalizados.

JÁ TEM PRODUTOS 
MODIFICADOS NOSSOS?
Obviamente, continuaremos 
a fornecer-lhe os produtos 
modificados, com os mesmos 
números de item. Continuaremos 
também a satisfazer os seus 
requisitos de stock se tiver 
optado por nos confiar esse 
aspeto do seu negócio. 



14   

INTEGRADORES DE SISTEMAS  
E UTILIZADORES FINAIS

Ansiamos servi-lo a  
nível global

ajuda a garantir o sucesso do 
seu projeto e um bom retorno 
do seu investimento. A nossa 
equipa global de gestão de 
contas irá criar uma solução 
apoiada por acordos globais 
que satisfaçam os seus 
requisitos exatos. Também terá 
em consideração quaisquer 
necessidades de apoio pós-
venda, por exemplo, para o 
equipamento de arrefecimento 
que fornecemos.

Independentemente do local 
de produção do seu armário, 
os nossos especialistas locais 
compreendem as nossas 
capacidades de produção e 
a forma de satisfazermos as 
suas necessidades. Vão garantir 
que cumprimos as nossas 
promessas, a nível local e global.

FUNCIONALIDADE, 
SENSAÇÃO, ESTÉTICA
Um dos nossos fatores 
fundamentais de desen volvi-

Oferecemos produtos para 
uma vasta gama de mercados 
verticais, incluindo a produção 
discreta, os processos 
de produção, a energia, a 
infraestrutura e os edifícios 
comerciais. 

INDEPENDENTEMENTE 
DAS NECESSIDADES DOS 
UTILIZADORES FINAIS
Colocamos toda a nossa 
experiência no fornecimento de 
uma solução de armários que 

O alcance global, a ampla gama de produtos NEMA e a oferta 
de produtos para locais perigosos da nVent HOFFMAN, 
complementada pela gama de produtos IEC da Eldon, 
proporcionam-lhe uma base extraordinária para escolher 
exatamente aquilo de que necessita. Graças à nossa 
área de produção global, podemos garantir que as suas 
especificações são cumpridas a 100% e que os produtos 
especificados são entregues exatamente no local certo, no 
momento certo e ao preço certo. 
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FERRAMENTAS DE APOIO DE 
ENGENHARIA TOPO DE GAMA
Para ajudar na engenharia do 
seu projeto, disponibilizamos 
uma vasta gama de ferramentas 
online, incluindo:

 y Desenhos 2D e 3D em 100 
formatos de desenho nativo

 y Macros 2D para EPLAN P8 2.6 
ou superior

 y Macros 3D para EPLAN Pro 
Panel

 y Software de gestão térmica
 y Configuradores

mento aborda todos os aspetos 
da forma, da adequação e 
da função, para otimizar os 
armários e os acessórios e criar 
a melhor experiência possível 
para o utilizador. Também 
temos em consideração uma 
sensação e estética agradáveis. 
Assim, a funcionalidade e a 
estética são combinadas numa 
experiência de utilizador de 
primeira classe. 

Com uma utilização simples, 
o nosso configurador 
de produtos permite-lhe 
especificar os armários exatos 
de que necessita para alojar 
componentes e equipamento. O 
configurador permite configurar 
armários e acessórios standard 
e personalizados. 
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nVent.com/HOFFMAN
eldon.com

O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   RAYCHEM   SCHROFF   TRACER


