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Uma empresa dedicada às soluções em audioUma empresa dedicada às soluções em audio



Um pouco de históriaUm pouco de história
 Fundada em 1983 e dedicada ao desenvolvimento e 

fabricação de equipamento de audio
 Inicialmente a fabricar equipamento de sonorização 

para o mercado Português, tal como amplificadores, 
crossovers, mesas de mistura, equalizadores.

 Começou a comercialização de sistemas de 
automatização para Radiodifusão em 1990.

 Seguiram-se-lhe sistemas de controle remoto para 
redes de Radiodifusão, matrizes de comutação de 
comando distribuído, e mais recentemente sistemas 
de audio distribuído em V.36 e TCP/IP



Preseça em exposições Preseça em exposições 
InternacionaisInternacionais



As As marcasmarcas
 A marca inicial, Larsen, está reservada 
para os produtos analógicos e 
analógicos digitalmente controlados.

 Uma segunda marca, Acutron, foi 
criada nos anos 90 para os produtos 
puramente digitais.

 Esta última tem o mesmo nome da Esta última tem o mesmo nome da 
empresa, a Acutron Electroacústicaempresa, a Acutron Electroacústica





Interfaces de utilizador via Interfaces de utilizador via 
softwaresoftware

■ Os nossos produtos e soluções utilizam intensivamente 
interfaces de utilizador implementadas gráficamente em PC, em 
vez dos tradicionais painéis de hardware



Fabricação própria de hardwareFabricação própria de hardware



Desenvolvimento de soluções em Desenvolvimento de soluções em 
audioaudio

 A Acutron procura constantemente novas áreas onde 
a tecnologia que desenvolveu possa ser aplicada 

 A Acutron especializou-se em soluções que utilizam A Acutron especializou-se em soluções que utilizam 
o seu próprio hardware e softwareo seu próprio hardware e software

 A Acutron detém tecnologia e know-how suficiente A Acutron detém tecnologia e know-how suficiente 
para desenvolver soluções em qualquer ramo do para desenvolver soluções em qualquer ramo do 
audio.audio.

 A Acutron tem fabricação própria de hardware em A Acutron tem fabricação própria de hardware em 
pequenas sériespequenas séries

 O controle de qualidade faz-se segundo a norma O controle de qualidade faz-se segundo a norma 
ISO9001 (certificação pendente)ISO9001 (certificação pendente)



Áreas de intervençãoÁreas de intervenção
 Broadcast/TV
 Som IndustrialSom Industrial
 Intercomunicação Digital Audio/VideoIntercomunicação Digital Audio/Video
 Sistemas de Informação ao Público Sistemas de Informação ao Público 

para Caminhos de Ferro e Aeroportos.para Caminhos de Ferro e Aeroportos.
 Dimensionamento acústico e RASTIDimensionamento acústico e RASTI



RecursosRecursos
 Constituição flexível, com metade das 

pessoas detendo diplomas universitários
 Sector de Desenvolvimento próprio
 Maquinaria de assemblagem, Soldadura e Maquinaria de assemblagem, Soldadura e 

CablagemCablagem
 Teste automático de fim de cadeiaTeste automático de fim de cadeia
 Burn-in integral antes da saída para o Burn-in integral antes da saída para o 

mercadomercado
 MTBF garantidaMTBF garantida



EstratégiaEstratégia
 A Acutron encontra-se A Acutron encontra-se 

permanentemente à procura de novos permanentemente à procura de novos 
parceiros.parceiros.

 Os parceiros podem ser empresas Os parceiros podem ser empresas 
desenvolvendo soluções desenvolvendo soluções 
complementares ou integradores de complementares ou integradores de 
alto nível.alto nível.

 As novas oportunidades de mercado As novas oportunidades de mercado 
devem ser detectadas e exploradasdevem ser detectadas e exploradas



SuporteSuporte
 Através de E-mail e telefoneAtravés de E-mail e telefone
 Documentação e formaçãoDocumentação e formação
 Aconselhamento e suporte à instalaçãoAconselhamento e suporte à instalação
 Suporte via BBS na Internet (Suporte via BBS na Internet (

www.acutron.netwww.acutron.net/forum/forum))
 Linha directa possível em projectos críticosLinha directa possível em projectos críticos
 O suporte pode ser fornecido em Inglês, O suporte pode ser fornecido em Inglês, 

Francês,  Português e Castelhano.Francês,  Português e Castelhano.



O nosso site na Internet, 
www.acutron.net



As nossas instalações…As nossas instalações…
 Situadas perto de Sintra Situadas perto de Sintra 

num parque industrial num parque industrial 
especializadoespecializado

 1000 metros quadrados1000 metros quadrados
 Facilidade de acessoFacilidade de acesso
 Estacionamento privadoEstacionamento privado



Os nossos contactosOs nossos contactos

Acutron Electroacústica Lda.Acutron Electroacústica Lda.
ABC-Abrunheira Business Center, Ed. 10-11ABC-Abrunheira Business Center, Ed. 10-11
Rua das Maçarocas – AbrunheiraRua das Maçarocas – Abrunheira
2710-056 Sintra2710-056 Sintra
Tel. +351219152040 Fax +351219154079Tel. +351219152040 Fax +351219154079
WEB: WEB: www.acutron.netwww.acutron.net
MAIL: MAIL: info@acutron.netinfo@acutron.net  


