
GLOBAL IT SOLUTIONSnexus-solutions.pt | geral@nexus-solutions.pt



A MARCA
Criada em 2010, a marca nacional NEXUS, posiciona-se no mercado TI com uma oferta global de soluções, respondendo assim às mais diversas necessidades 
dos parceiros. Segmentado em 4 áreas de negócio, Sistemas, Infraestruturas, Segurança e Serviços, todas elas complementares, o projeto NEXUS é a 
verdadeira solução global num mercado sempre compe��vo. 

Com mais de 20 anos de experiência, a equipa técnico/comercial da NEXUS oferece aos parceiros um profundo conhecimento tecnológico em soluções de 
hardware e consultoria empresarial. Desde a integração de um simples Computador de trabalho até à elaboração e implementação completa de um Datacen-
ter, a oferta NEXUS é única no panorama nacional de empresas de tecnologias de informação.

Hoje, mais que nunca, é necessário asser�vidade e clarividência no caminho a traçar num plano de inves�mento em sistemas informá�cos, não só porque a 
tecnologia está a mudar mais rapidamente que nunca, como as tendências tecnológicas estão em permanente mutação. É por isso nossa missão apoiar as 
empresas na decisão, alertando-as para os prós e contras do plano definido, apresentando a solução final à medida de cada cliente.

Assentamos a nossa estratégia no conhecimento e capacidade das nossas Parcerias Tecnológicas ao colaborar com os mais conceituados fabricantes mundiais 
de tecnologia, permi�ndo assim, criar soluções de vanguarda. Desenvolvendo relações comerciais com Parceiros TI, de valor reconhecido no mercado, que 
potenciam a imagem e oferta da marca NEXUS no Canal TI.
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A nossa equipa de técnicos tem desenvolvido ao longo dos anos 
diversas soluções para En�dades de renome nacional e internacional, 
colaborando com os seus departamentos de informá�ca na criação e 
implementação de soluções de elevada complexidade tecnológica. 

En�dades como Universidades, Ins�tutos de Inves�gação, 
So�ware House, Laboratórios Médicos, Gabinetes Arquitetura, 
Centros de Dados, Transitários, Municípios, Escolas ou Canais de 
Televisão são a prova que os sistemas NEXUS oferecem a qualidade e 
robustez necessárias para operarem em ambientes crí�cos, sendo 
reconhecidos pelos gestores de TI destas en�dades que os sistemas 
NEXUS têm um retorno de inves�mento absolutamente incomparável.
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NUC/
POCKET PC

A MELHOR TECNOLOGIA
NA PALMA DA SUA MÃO.

Ultra compacto, ultra silencioso, ultra económico, ultra tecnológico… 
A verdadeira solução VERSÁTIL.

Os novos NEXUS NUC são a solução para os mais diversos ambientes tais 
como: Posto de Trabalho escritório e indústria, Thin Client, Corporate TV, 
Quiosque Mul�média, Media Center.
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NEXUS UNIT COMPUTING
Pensados e desenhados para o mercado global, a linha NUC Prime é composta por 5 modelos equipados com as mais recentes tecnologias Intel®, 
desde o Intel® Celeron® Dual-Core até aos mais performantes Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5 e Intel® Core™ i7. 

Equipados com soluções de armazenamento SSD e memórias de baixa voltagem, estes equipamentos são a solução ideal para ambientes onde o 
consumo energé�co, espaço e maneabilidade são fundamentais. Pelas suas caracterís�cas únicas, os NEXUS NUC oferecem um sem número de 
aplicações possíveis, servindo de solução tecnológica transversal a todos os mercados. 

O Ecossistema de u�lização destas novas plataformas é imenso e podem ser integrados em diversos mercados tais como: posto de trabalho, video 
set-up-box, media center, digital signage, venda inteligente, quiosque mul�média.
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NUC IRON
Pensados e desenhados para o mercado industrial, a linha NUC Prime IRON é composta por 2 modelos equipados com as mais recentes tecnologias 
Intel®, desde o Intel®Core™ i3, até ao Intel® Core™ i5.

Equipados com soluções de armazenamento SSD e memórias de baixa voltagem, estes equipamentos são a solução ideal para ambientes hos�s onde 
os fatores robustez, espaço e maneabilidade são fundamentais. Pelas suas caracterís�cas únicas, os NEXUS NUC IRON oferecem um sem número de 
aplicações possíveis, sendo no entanto pensados para ambientes industriais.

NUC IRON NUC IRON IP65



POCKET PC G3
O NEXUS Pocket PC é especialmente desenhado para as suas necessidades, em casa ou no trabalho, 
devido ao seu reduzido tamanho e à versa�lidade de u�lizações que poderá obter deste mini-pc. 

O NEXUS Pocket PC é um dos computadores mais pequenos do mercado. Basta liga-lo a uma televisão 
ou um monitor e poderá aceder e produzir conteúdos digitais para uso pessoal ou profissional. Com 11 
cm de comprimento e 65 gramas de peso o NEXUS Pocket PC anda sempre consigo no bolso, na mala, 
no carro, ou mesmo na mão. Sim, este mini computador é mais pequeno do que a sua mão.

Este mini PC é a solução ideal para Thin client, Quiosques Mul�média, Corporate TV, Digital Signage, 
Media Center e em todos os ambientes onde a poupança de espaço é um fator fundamental.
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DESKTOP/AIO
FIABILIDADE E PERFORMANCE 
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Desenhados e integrados com as mais recentes tecnologias, assentes 
numa fiabilidade e garan�as superiores, os Desktop NEXUS são a 
solução para quem procura um equipamento à medida das suas 
necessidades, inves�ndo apenas o que realmente precisa.

Desde o u�lizador comum até aos entusiastas extremos, os desktop 
NEXUS apresentam um leque de oferta de soluções escaláveis e 
totalmente customizadas.



PRIME/LP

MT SLIM

Pensados para o segmento profissional, os desktops NEXUS Prime, estão equipados com a mais recente geração de processadores Intel® Core™. 
Recorrendo a componentes de elevada fiabilidade, estes postos de trabalho são direcionados ao u�lizador empresarial, que procura elevada perfor-
mance e garan�a de uma excelente experiência de u�lização no seu local de trabalho.

Direcionada ao mercado de consumo a linha de produtos NEXUS First são a resposta à crescente procura de soluções de baixo custo. 
Ainda que económicos a linha First inclui as mais recentes tecnologias disponíveis no mercado, oferecendo índices de performance que respondem 
às necessidades do u�lizador comum. 

Disponível em 2 formatos: Mid-Tower e Slim.
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ALL-IN-ONE II
O NEXUS All-in-One está equipado com as mais recentes tecnologias Intel®, desde o Intel® Celeron® Dual-Core até aos mais performantes Intel® Core™ 
i3, Intel® Core™ i5 e Intel® Core™ i7. Possibilita armazenamento SSD ultra rápido ou HDD e tem 2 slots disponíveis com capacidade máxima de 16 GB 
de Memória RAM.

O ecrã Led de 21,5” Full HD é ajustável permi�ndo um angulo de visão de 170º de forma a obter o máximo conforto enquanto trabalha ou 
simplesmente se diverte. É ainda integrado com uma webcam frontal de 2MP e dois microfones de alta sensibilidade. 

O u�lizador do NEXUS All-in-one tem ao seu dispor conec�vidade Wireless e Gigabit Ethernet, duas colunas de Áudio HD Stereo de 3 Wa�s cada, 
portas USB 2.0 e USB 3.0, leitor de DVD-RW, leitor de cartões e entrada DVI e VGA.

AIO II



XTREME FOX XTREME HUNTER

Os Desktop NEXUS da linha XTREME são integrados com as mais recentes novidades tecnológicas, posicionando-se como a verdadeira solução para 
os u�lizadores que estão a dar os primeiros passos no mundo gaming até aos mais exigentes.

Cada PC da linha NEXUS GAMING XTREME é desenhado e construído à medida garan�ndo, de acordo com o orçamento disponível, velocidades 
extremas de processamento, imagens impressionantes e baixos tempos de resposta nos jogos e aplicações mais poderosas.

Estas máquinas pedem que sejam levadas ao extremo!

13www.nexus-solutions.pt
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POS
SOLUÇÕES POINT OF SALE

PROFISSIONAIS

Os NEXUS POS são soluções de alta fiabilidade e desempenho permi�ndo a 
melhor relação no custo/bene�cio da solução.

Equipados com a mais recente geração de processadores Intel® e unidade 
armazenamento SSD, as soluções NEXUS POS conferem altos níveis de 
performance e robustez  de acordo com as exigências do mercado.

Disponíveis nos formatos Modular e Integrado, os NEXUS POS são a solução 
ideal para lojas de venda a retalho e restauração.
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MODULAR / INTEGRADO
Os NEXUS POS Modulares são construídos tendo por base os processadores Intel® Dual-Core e Intel® Core™ i3 de úl�ma geração, que associadas às unidades 
de armazenamento SSD, conferem um elevado nível de performance pouco habitual neste �po de equipamentos. 

O NEXUS POS Integrado é sem dúvida uma solução que se destaca pela sua instalação simples. Este modelo All-In-One é integrado com unidades armazena-
mento SSD, transferindo desta forma uma performance muito equilibrada e baixos índices de ruído.

Todos os modelos foram validados para executar as aplicações de POS mais representa�vas no mercado nacional. 

15www.nexus-solutions.pt
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WORKSTATIONS
PERFORMANCE E ROBUSTEZ 
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As Worksta�ons profissionais são habitualmente confundidas com os 
computadores direcionados aos jogos, e apesar da base de ambos ser 
idên�ca, os propósitos são dis�ntos, pois além da performance é 
igualmente importante garan�r estabilidade e elevada fiabilidade de 
toda a solução.

Recorrendo apenas a chipsets da gama mais alta e a processadores 
Intel de úl�ma geração, as Worksta�ons NEXUS VISION incorporam as 
mais recentes novidade tecnológicas, fato que se torna relevante, pois 
todos os pontos extra de performance são sempre bem vindos.

As worksta�ons NEXUS estão cer�ficadas para trabalhar com placas 
gráficas nVIDIA Quadro e ATI FirePRO.



VISION PW
Os modelos NEXUS VISION PW (Performance Worksta�on) suportam a família de processadores Intel® Xeon™ e Core™ de úl�ma geração e até 64GB de 
memória DDR4, fazendo desta unidade entrada de gama um excelente parceiro de trabalho.

Direcionada aos profissionais do CAD 2D, os modelos NEXUS VISION PW incluem de base em todas as configurações, unidades de armazenamento SSD, 
maximizando assim a performance global de todo o equipamento.

Todas as worksta�on NEXUS desta gama, incluem fonte de alimentação com cer�ficação GOLD para maior eficiência energé�ca.

PW-1304F3C PW-1304F3X

17www.nexus-solutions.pt
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VISION HPW

HPW-1304F5X HPW-2304F5X

Os modelos HPW (High Performance Worksta�on), com suporte para um ou dois processadores Intel® Xeon® de ul�ma geração, têm como principal 
caracterís�ca a enorme capacidade de expansão de memória e de placas controladoras adicionais PCI-E.

Ambos os modelos desta família de produtos suportam até 512GB de memória DDR4 com ECC e até 4 unidades internas de armazenamento com suporte 
RAID. De base todos os modelos incluem unidade de armazenamento SSD e HDD para armazenamento de grande capacidade, assim como unidade de 
alimentação com cer�ficação PLATINIUM. 

Direcionada aos profissionais de ambientes 3D, os modelos HPW vão ao encontro de quem precisa de performance máxima sem compromissos.
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HPWX-2308F5

VISION HPWX
O novo modelo NEXUS HPWX, foi pensado e desenhado especificamente para os profissionais que precisam de elevado poder de processamento de dados 
e de imagens de elevada complexidade.

Recorrendo à excepcinal capacidade de processamento dos dois processadores Intel® Xeon® de ul�ma geração e das 4 Gráficas nVIDIA em configuração SLI, 
fazem desde equipamento uma unidade única no mundo das worksta�on High End. 

Os componentes usados nestas máquinas são de classe servidor, garan�ndo assim ciclos de trabalho 24/7 com máxima fiabilidade, graças à o�mização do 
regulador de voltagem.

19www.nexus-solutions.pt
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SERVIDORES
FIABILIDADE, REDUNDÂNCIA E

EFICIÊNCIA.

Pensados, integrados e desenvolvidos em Portugal, a linha de 
Servidores NEXUS é composta por plataformas abertas e flexíveis, 
permi�ndo total liberdade no desenho das configurações, podendo 
assim ir ao encontro das reais necessidades do cliente. 

Dada a diversidade de cenários, com os Servidores NEXUS, temos a 
possibilidade de estar presente em todos os mercados, sejam eles 
SOHO, Small Business, Corporate, Enterprise, High Performance 
Compu�ng ou Storage.
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PEDESTAL

P-1304F3 G2 P-1304H3 G2 PA-1304H2 P-2308HR5
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A nova família de servidores NEXUS P-1300 e P-2300 é composta por soluções que abrangem todas as necessidades das pequenas e médias empresas. 
Extremamente flexíveis em termos de configuração, os equipamentos NEXUS incorporam as mais recentes novidades tecnológicas, ampliando assim o 
tempo de vida do equipamento, garan�ndo desta forma elevado retorno de inves�mento.

Disponível apenas na configuração em torre, com suporte para 1 ou 2 processadores Intel® Xeon™ ou AMD® Epyc™, suporte para memórias DDR4 com 
ECC, associado ao controlador RAID de ul�ma geração a 12Gb/S, fazem desta gama a mais representa�va de toda a família NEXUS. Todos os modelos 
incluem 3 anos de garan�a on-site.

www.nexus-solutions.pt
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RACK

R1-1302F3 R1-1304H3 G2 R2-2308H5 R2A-2308HR2
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Tal como a restante gama de produtos da família de servidores NEXUS, as unidades em formato RACK permitem inúmeras configurações, seja de uma ou 
duas vias. 

Seja de 1U ou de 2U, com processadores Intel® Xeon™ ou AMD® Epyc™, com ou sem fonte de alimentação redundante, a gama de servidores rack incluem 
de base um módulo de gestão remoto com funcionalidade iKVM, permi�ndo desta forma a gestão remota do equipamento sem necessidade de se deslocar 
fisicamente ao DATACENTER. 

As famílias de servidores, R1-1300/2300 e R2-1300/2300, podem ser configuradas com funcionalidades avançadas, tais como, a configuração do RAID com 
performance op�mizada, recorrendo para isso à tecnologia SSD CACHE, maximizando assim a performance no acesso aos dados. 
Todos os equipamentos incluem de base 3 anos de garan�a on-site.

R1WA-2304HR2

2019



Desenhados especificamente para ambientes HPC, CLUSTER e DATACENTER, os novos modelos NEXUS TWIN representam o melhor da engenharia da Supermicro.

Com densidades extremas, é possível instalar 2 equipamentos em apenas 1U de altura, estas novas unidades vão claramente ao encontro de quem precisa 
de op�mizar o espaço em bas�dor, sem perder a capacidade de flexibilizar as configurações de hardware que compõem estes equipamentos.
Ainda que muito densas, e porque no DATACENTER tudo tem custo deviamente calculado estas unidades são extremamente eficientes na refrigeração e 
alimentação, garan�ndo assim grandes poupanças de energia.

Todos os modelos TWIN permitem incorporar diferentes �pos de conec�vidade, sejam interfaces de rede 10GbE SFP+ ou INFINIBAND até controladores raid 
LSI com suporte SSD Cache.

23
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CLOUD
COMPUTING
SOLUÇÕES PARA DATACENTER

Inovação é uma das principais palavras usadas pelos engenheiros da 
SUPERMICRO e as soluções que foram pensadas e desenhadas para 
CLOUD COMPUTING traduzem na perfeição esse pensamento. 

Fiabilidade, eficiência energé�ca, densidade, flexibilidade e escalabilidade, 
estes são alguns dos principais argumentos destas plataformas.
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SOLUÇÕES CLOUD COMPUTING
Com caracterís�cas muito especificas, os servidores MICROCLOUD e MICROBLADE não tem paralelo em nenhum outro fabricante o que demonstra a 
preocupação dos engenheiros em oferecer ao mercado, soluções diferenciadoras e que vão ao encontro das preocupações das empresas que tem o 
seu negocio assente na CLOUD.

De 8 servidores em chassis de 3U até 56 servidores em 6U, as possibilidades são infinitas.

R1-1304H5/HR5 R2-1308H5/HR5 R2-1308H5/HR5 R2-1308H5/HR5

CATALOGO NEXUS
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HIPERCONVEGÊNCIA
INFRAESTRUTURA DEFINIDA POR

SOFTWARE DATACORE.

A hiperconvergência facilita as implementações, aumenta a escalabilidade 
e a agilidade operacional, além de reduzir a complexidade da infraestrutu-
ra de Virtualização.

A agregação de vários componentes como servidores, rede e storage 
centralizados no mesmo “interface”, dimensiona de forma dinâmica os 
recursos necessários para uma computação mais eficiente e reduz custos.

26
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SOLUÇÕES HIPERCONVERGENTES
Reconhecendo a importância em disponibilizar arquiteturas hiperconvergentes para o mercado TI, juntamos ao nosso portefólio de sistemas os 
Servidores HCI, uma solução hiperconvergente com so�ware DataCore direcionada para pequenas, médias e grandes empresas.

Os servidores NEXUS HCI estão disponíveis em Chassis de 1U ou 2U com processadores Intel® Xeon™ de úl�ma geração e armazenamento NVMe, SSD 
e/ou HDD 24/7.

R1T-2204HR5 R2FTN-2212HR5 R2FT-2306HR5

CATALOGO NEXUS
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STORAGE
SOLUÇÕES DE ARMAZENAMENTO

UNIFICADAS.

As soluções de armazenamento NEXUS, respondem à crescente necessi-
dade das empresas em obter mais espaço para os dados gerados. 

Nos úl�mos anos temos assis�do ao crescimento exponencial de 
informação, o que veio levantar novos desafios aos gestores de TI. Para 
além de garan�r espaço de alojamento e correta gestão desses mesmos 
dados, é necessário também fazer backup de toda essa informação.

Assim, a linha de servidores de armazenamento NEXUS STOR oferece 
flexibilidade total e expansibilidade sem precedentes com soluções que 
revolucionam a forma como até então olhávamos para estas unidades.
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R2S-2312HR5 R3S-2316HR5 R2SA-2312HR2 R4S-2360HR5R4S-2324HR5

SAN / NAS
A família de produtos NEXUS passa a contar com uma nova gama de produtos direcionados ao segmento do armazenamento de dados designada NEXUS 
STOR, complementado assim a gama de produtos empresariais. Estas unidades são apresentadas em formato rack, desde os 12 até aos 72 discos em 
chassis único, com capacidade de expansão externa através de gabinetes JBOD.

De base, estas unidades incluem processador mul�-core, controlador RAID LSI de ul�ma geração a 12Gb/s com 2GB de Cache, suporte para unidades HDD 
e SSD classe empresarial, memorias ECC, fonte de alimentação redundante e sistema opera�vo MICROSOFT WINDOWS STORAGE SERVER 2016 ou 
soluções unificadas através do sistema da OPEN-E. Pela elevada capacidade de expansão e flexibilidade, estão disponíveis diversos opcionais dos quais 
destacamos os controladores de rede Ethernet 10GbE ou 40GbE e a revolucionária tecnologia SSD CACHE.

A cer�ficação VMWARE, XEN, WINDOWS SERVER HYPER-V 2012 R2, aliado ao suporte ON-SITE, fazem destas unidades de armazenamento a solução para 
quem procura alta disponibilidade da sua infraestrutura.   

29www.nexus-solutions.pt
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BACKUP &
DISASTER

RECOVERY

Em parceria com o conceituado fabricante de soluções de so�ware de 
backup STORAGECRAFT, a NEXUS desenvolveu uma solução de hardware 
para implementação de cenários de Disaster Recovery & Business Con�nuity.

Esta unidade apresenta-se em formato Rack 1U, totalmente personalizado 
com os logo�pos dos fabricantes que a compõem e com 3 variantes de 
hardware permi�ndo desta forma colmatar a maioria das necessidades do 
mercado.
 
Á licença STORAGECRAFT que é fornecida de base, poderá ser adicionado 
mais módulos de forma a sa�sfazer as necessidades da estrutura existente.

30
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BACKUP & DISASTER RECOVERY
Porque o negócio do seu cliente não pode parar desenvolvemos soluções de Disaster Recovery e Business Con�nuity baseadas em Windows Server e 
So�ware StorageCra�. 

Cada empresa tem as suas específicidades e por essa razão é obrigatório o correto dimensionamento da solução. Assim, desenvolvemos 3 configu-
rações de base que servirão para 80% dos casos.

C4M16 C8M32 C16M64 

4 Cores 8 Cores 16 Cores

16 GB 32 GB 64 GB

1 TB - RAID 1 2 TB - RAID 1 4 TB - RAID 1

Sistema Operativo: Windows Server 2019 

Licença StorageCraft: Shadow Protect para Windows Server Standard*

* A versão STORAGECRAFT que é instalada de base na Appliance serve para a grande maioria dos cenários. No entanto, é possível escolher outras versões do software.

APPLIANCE R1A-1302F2 

CATALOGO NEXUS



Dando seguimento à ideia que está por detrás da marca NEXUS, desenvolvemos 
uma nova área de negócio complementar às já existentes, fechando assim o 
círculo que designamos como NEXUS Global IT Solu�ons. 
  
Desta feita os parceiros NEXUS passam a ter acesso direto a uma equipa de 
profissionais mul�disciplinares, que o apoiarão no correto dimensionamento, 
implementação e suporte de uma qualquer infraestrutura informá�ca,
começando pelo desenho da sala de dados, passando pela cablagem estruturada 
e acabando na solução de energia e clima�zação.

Tudo isto devidamente funcional com os restantes equipamentos NEXUS e com 
todo um suporte técnico especializado e totalmente integrado numa só ideia, a 
sa�sfação do cliente.

INFRAESTRUTURAS
E ENERGIA

NETWORKING BASTIDORES DATA CENTERUPS





NETWORKING
SOLUÇÕES WIRELESS

PROFISSIONAIS.
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De forma a complementar a oferta NEXUS, incluímos no nosso portefólio, os 
produtos da marca Ubiqui�, com a qual existe uma relação direta quer do lado 
da engenharia quer no suporte comercial pré e pós-venda.

Totalmente complementares, os equipamentos UBIQUITI, são  de gama 
profissional, com prazo de garan�a alargados, oferecendo assim elevada 
fiabilidade da solução, eliminando desta forma possíveis problemas que 
habitualmente surgem com os equipamentos a�vos de gama inferior.



WIRELESS  /  VOIP / SWITCHING 
A linha de produtos WIFI e VOIP Unifi da UBIQUITI são sistemas revolucionários que combinam design de vanguarda, alta performance, escalabilidade 
ilimitada e gestão virtual do hardware. O so�ware intui�vo, hardware poderoso e expansão ilimitada são mais-valias que potenciam as soluções 
profissionais UBIQUITI.

A família de produtos Unify Switch da Ubiqui� abrange na sua grande maioria as necessidades das pequenas e media empresas, graças ao seu extenso 
portefólio.

35
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BASTIDORES
SOLUÇÕES PARA
PROFISSIONAIS.
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A gama de armários NEXUS by MONOLYTH, representa em defini�vo a 
melhor opção em armários rack de 19” e acessórios. 

Ao longo da úl�ma década, a MONOLYTH adquiriu elevado conheci-
mento de fabrico, permi�ndo oferecer ao mercado uma variada gama 
de produtos que vão ao encontro das necessidades do consumidor. 
Esta linha de produtos é a solução perfeita para as empresas de TI, que 
procuram um produto  polivalente, de qualidade, com um valor justo, 
e que esteja de acordo com as exigências do mercado.

Com fabrico próprio, a MONOLYTH disponibiliza soluções globais, 
desde as configurações mais simples até às mais complexas, 
possibilitando soluções à medida do cliente.



MURAL

PAVIMENTO  MURAL
Os Armários NEXUS by MONOLYTH são construídos com uma liga de aço grau SPCC com 2mm de espessura, tratamento pintura fosfórico an�oxidante, 
grau de proteção IP20 e dire�va ROHS 2002/95/EC.

Destacamos o fato de os Bas�dores de pavimento virem de base com porta frontal em vidro temperado com laterais perfurados, porta traseira 
microperfurada e perfis numerados. Em opção é possível optar por porta frontal microperfurada e porta traseira dupla microperfurada.

Todos os equipamentos NEXUS by MONOLYTH incluem entrega gratuita no Cliente, e são fornecidos de base montados com um conjunto impar de 
acessórios, que ajudam ao correto funcionamento dos equipamentos que nele vão ser instalados: prateleiras, ven�ladores, régua alimentação e 
rodas.
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UPS
ENERGIA PARA

PROFISSIONAIS.
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A marca RIELLO UPS é líder mundial em sistemas de alimentação ininterrupta, 
tendo nos úl�mos 25 anos adquirido a credibilidade e confiança do mercado 
nos setores da energia, automa�zação e segurança. 

A filosofia da companhia resume-se em poucas palavras: uma marca mundial 
sempre em busca das soluções mais inovadoras, fiáveis e compe��vas.

A redução dos consumos energé�cos aliados a um aumento da eficiência, criam 
a sustentabilidade e compromisso da RIELLO UPS na construção de soluções 
amigas do ambiente.



NET POWER

UPS SOHO
O Mercado Soho tem vindo a tornar-se cada vez mais importante, cobrindo o setor de mercado que incluí: profissionais, pequenas empresas e 
freelancers que trabalham a par�r de casa. 

Não menos importantes são os consumidores domés�cos, que com o incremento dos seus disposi�vos de cariz tecnológico e media centers, criaram 
necessidades de fornecimento de energia de alta qualidade com proteção de interferências externas e quebras gerais de energia. 

As UPS RIELLO estão equipadas com portas de comunicação RS232 e USB, permi�ndo assim uma comunicação e gestão total destes equipamentos, 
garan�ndo a preservação de informação e a segurança dos sistemas TI. 

Os Modelos com a tecnologia interac�va e online estão ainda equipados com slots de expansão para garan�r o funcionamento das diferentes opções 
de comunicação oferecidas pela RIELLO. 
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VISION DUAL RACK

UPS ENTERPRISE
Instalações empresariais complexas são par�cularmente crí�cas e precisam por isso de um excecional nível de resiliência e confiança, dentro de todas as 
condições operacionais e ambientais. 

A UPS é um bem fundamental para garan�r a con�nuidade dos serviços e a segurança dos sistemas. As soluções empresariais UPS RIELLO têm protegido há 
decadas, infraestruturas de petróleo e gás, centrais elétricas e outras instalações industriais, fazendo da RIELLO o parceiro confiável para todas as a�vidades 
do setor empresarial. 

A con�nuidade das operações é fundamental nas empresas, uma falha de energia ou uma quebra elétrica não pode ser tolerada. É aqui que os sistemas de 
fornecimento de energia ininterrupta e de alta qualidade da RIELLO são fundamentais pela sua versa�lidade, tecnologia avançada e garan�a de eficiência  nas 
mais diversas condições ambientais. 
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UPS DATA CENTER
Os Data Centers representam um dos a�vos fundamentais das empresas, uma estrutura da qual toda a empresa depende. É por isso absolutamente 
necessário que haja uma garan�a de que estas estruturas sejam funcionais e confiáveis, tornando-se essencial uma correta definição do layout elétrico destes 
sistemas, seguindo critérios de qualidade precisos e claramente definidos. 

De acordo com o standard TIER, sistemas  que não garantam uma disponibilidade de 99.9 e 99.999% não são suficientes para as exigências dos sistemas 
atuais. Recorrendo às UPS RIELLO de alta qualidade, que garantem fornecimento de energia ininterrupta num sistema bem desenhado, este nível de 
disponibilidade pode ser a�ngido. 

A UPS necessita de ser versá�l e compacta para garan�r a flexibilidade necessária. Deve conseguir adaptar-se a todos os �pos de carga, tanto indu�va como 
capaci�va, e deve também ser integráveis com outros componentes do sistema (por exemplo geradores elétricos). 
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Complementando a oferta NEXUS, criamos uma nova área de negocio composta 
por profissionais com longos anos de experiência e know how, no desenho, 
implementação e suporte em Data center.

Indo ao encontro da estratégia definida, este novo departamento, oferece aos 
parceiros NEXUS, conhecimento e valor acrescentado, pois as empresas que procuram 
soluções de Data center, tem necessidades diferentes, sendo o único ponto em comum 
o custo e eficiência da solução, garan�ndo desta forma a proteção dos seus dados.

Por essa razão recorremos às mais evoluídas e eficientes tecnologias de alimen-
tação, clima�zação e monitorização, sem nunca deixar de procurar inovar 
aquando do desenho da solução.

DATA CENTER
DESENHO, IMPLEMENTAÇÃO

E SUPORTE.
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SERVIÇOS
Dando suporte às soluções de Data center, a NEXUS incorpora nos seus quadros um conjunto de técnicos qualificados mul�disciplinares, com 
competências nas áreas de cablagem, cer�ficação e implementação, instalação e suporte das unidades UPS e manutenção preven�va e corre�va de 
todas as infraestruturas TI.

Graças ao elevado know how adquirido ao longo de anos, e pelas mais diferentes necessidades das empresas, disponibilizamos aos parceiros NEXUS, 
serviços de consultoria e engenharia, garan�ndo desta forma o correto levantamento das necessidades em tecnologias de informação.
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Salas cofre com
resistência a incêndio

Pavimentos
técnicos

Clima�zação e 
controlo de humidade

redundante

Deteção e 
ex�nção automá�ca

de incêndio

Controlo de acessos Alimentação / Energia 
Redundante
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Sistemas de Intrusão Monitorização
em vídeo 

Vigilância CCTV Infraestrutura TI
(Sistemas)

Passivos de
Rede e Cablagem 

Suporte especializado
24/7
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A solução ideal para a segurança do seu negócio.
 
O inves�mento em segurança deixou de ser um extra a equacionar para 
se tornar essencial ao normal funcionamento de uma organização. 
No atual tecido empresarial muitos segmentos de mercado dependem destas 
soluções para poderem operar com a confiança e tranquilidade necessárias. 
 
A oferta NEXUS em segurança dispõe de 3 linhas de produto que
complementam as necessidades de um mercado em franco 
crescimento: CCTV, Intrusão e Incêndio.

Com uma equipa técnica dedicada à Segurança, a NEXUS disponibiliza ao 
Canal TI soluções chave na mão, potenciando e rentabilizando a oferta 
comercial dos nossos parceiros.

SEGURANÇA

CCTV INTRUSÃO INCÊNDIO





CCTV
A NEXUS oferece ao mercado um vasto leque de soluções que enquadram desde as necessidades do pequeno comércio até às implementações mais 
complexas de videovigilância.
Integramos equipamentos dos maiores fabricantes mundiais de CCTV, com tecnologias analógicas e IP, que nos garantem o conhecimento e experiên-
cia necessária para dimensionar, o�mizar e rentabilizar as soluções à medida de cada cliente.

INTRUSÃO
A oferta da NEXUS Segurança em sistemas de intrusão abrange os mais diversos setores desde o segmento habitacional até ao tecido empresarial.
Nos dias de hoje torna-se quase obrigatório estarmos protegidos por um sistema de intrusão capaz, autonomo e dimensionado para as reais necessi-
dades de cada cliente.  
Contamos com os fabricantes certos para nos disponibilizarem a melhor tecnologia disponível, GSM e IP, associada à performance e fiabilidade que 
este �po de soluções obriga.

INCÊNDIO
Complementando a oferta global de Segurança NEXUS disponibilizamos um leque de soluções profissionais para o mercado de incêndio. A obrigato-
riedade legal de instalação e cer�ficação de sistemas de incêndio em espaços comerciais e edi�cios industriais, traduz a grandeza deste mercado. 
Com soluções analógicas e endereçáveis, assentes em tecnologia convencional e digital,  dos maiores fabricantes mundiais de sistemas de incêndio a 
oferta NEXUS é um garante de qualidade, eficiência e longevidade dos sistemas.
Para complementar oferecemos serviços de acessoria técnica especializada a sistemas existentes, que necessitem de manutenção obrigatória para o 
ideal funcionamento dos mesmos.

SOLUÇÕES DE SEGURANÇA
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Câmaras IP e 
Analógicas Gravadores

Kits GSM Controlo de Acessos

Centrais de Incêndio Sistemas de Deteção e
Ex�nção de Incêndio
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De forma a complementar a oferta de soluções NEXUS, passamos a incluir
no nosso portefólio a prestação de serviços profissionais aos parceiros NEXUS. 

Desta forma o parceiro passa a ter ao seu dispor uma equipa de técnicos 
profissionais que o ajudarão a ultrapassar dificuldades que possam surgir 
durante ou depois de uma implementação. 

SERVIÇOS
PROFISSIONAIS

Áreas de intervenção:

- Suporte pós-venda de hardware;

- Instalação e parametrização de sistemas;

- Instalação e Start-up de UPS Riello;

- Instalação e cer�ficação de infraestruturas de rede (Cobre e Fibra Óp�ca);

- Instalação e configuração de a�vos de rede;

- Instalação e configuração de aplicações Microso�;

- Instalação e configuração de VMWARE;

- Instalação e suporte de soluções de segurança em CCTV, Intrusão e Incêndio;

- Consultoria on-site.



Apoiamos os nossos 
parceiros em negócios de maior 
complexidade tecnológica.
É obje�vo da NEXUS apoiar o parceiro na elaboração e implementação 
de projetos de grande dimensão, onde a exigência do cliente final 
ultrapasse as valências tecnológicas  do parceiro, 
optando por não apresentar solução.

Os clientes que contratem serviços NEXUS passarão a ter acesso a uma 
linha de apoio privilegiada e exclusiva, que garante contacto direto 
com a equipa técnica. 
Estes serviços podem ser prestados on-site ou remotamente.
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As imagens deste catálogo são meramente representa�vas podendo não corresponder ao produto final. NEXUS é marca comercial da Nexus Solu�ons e propriedade da SOON Business Solu�ons SA
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