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Empresa
Nossa história começa em 1941, quando
nasce o fundador Albano Kaiser. Em 1961, fez
um curso de relojoeiro e alguns anos depois
ingressou na Dimep, na época maior empresa
de relógios ponto e relógios para igrejas da
América Latina, onde trabalhou por duas
décadas e adquiriu grande conhecimento,
inclusive treinando técnicos no Brasil, em
países da America do Sul e Europa.
Em 1985, Albano junto ao seu ﬁlho mais velho
Marco Aurélio Kaiser iniciam as atividades em
sua empresa com o foco na assistência
técnica, consertos e restaurações de relógios
de torre mecânicos e em seguida iniciaram a
fabricação de mecanismos, ponteiros e
controles eletrônicos para relógios de grande
médio e grande porte.
Em 2001 foi iniciada a produção do Sino
Eletrônico TOK SINO. Em 2011, Com a
demanda crescente e com falta de mão-deobra qualiﬁcada, também passou a projetar,
fabricar e instalar relógios, sinos eletrônicos e
automações de sinos, tanto para balanço
quanto para batidas de hora em diversas
regiões do país.
No ano de 1998, o saudoso fundador Albano
Kaiser veio a falecer e durante os 10 anos
seguintes foi de muita mudança para
acompanhar o mercado, até que a BEATEK
alcançasse a atual gestão do Diretor, agora
formado em Engenharia de Automação e
Controle(Mecatrônica), Engº Marco Kaiser e
sua completa equipe composta por
proﬁssionais altamente capacitados.
Em 2015 recebemos orgulhosamente por
uma excelente Gestão Empresarial, o Prêmio
de Mérito Empresarial do Rio Grande do Sul
promovido pelo tradicional Programa
Destaque Gaúcho promovido desde 1988
pela TV Bandeirantes.
Destaque
Empresarial

2015
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Estrutura
A BEATEK está localizada na capital do
estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre
e instalada em uma planta fabril de 780m²
equipado com maquinário para produção
de toda e qualquer demanda necessária
para os projetos. Contamos com equipe
própria de proﬁssionais especializados
nas áreas de engenharia, metalúrgica,
eletrônica, elétrica, comunicação,
comercial e administrativo.

Transporte Especializado
Nossa frota especializada é composta por
dois veículos considerados o maior em
sua categoria. A Van Sprinter CDI311
equipada com oﬁcina móvel e um
caminhão Ford 2429 com guincho munk.
Desta forma conseguimos eﬁciência e
menor custo na logística, transporte,
qualidade nas instalações e manutenções.

Tecnologia
Mantemos estrutura própria com ênfase
no estudo e desenvolvimento de
tecnologias. Neste sentido, proﬁssionais
atuando exclusivamente nesta demanda
trabalham na busca incansável por maior
eﬁciência e qualidade de nossos produtos.

Segurança
Contamos com proﬁssionais altamente
qualiﬁcados com experiência na execução
de trabalhos em altura e equipamentos de
segurança exigidos pela NR-35 e NR-12.
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Posicionamento
Nossa busca incansável pela alta
qualidade e desempenho de nossos
produtos, agregado a um atendimento
comercial diferenciado e atendimento
técnico especializado, nos posicionou
como uma empresa de credibilidade no
mercado, nos permitindo a entrega de
projetos em todo o território nacional.

Missão
Desenvolver e produzir continuamente
soluções de engenharia com tecnologia
própria garantindo qualidade e
eﬁciência no segmento de atuação.

Visão
Ser a empresa referência absoluta
no Brasil atuando com soluções
para sinos e relógios

Valores
Compromisso com a Qualidade.
Eﬁciência, Respeito e Ética.

4

Relógios

A BEATEK, com mais de 30 anos de experiência, tradição e qualidade. Projeta, fabrica e restaura
mecanismos e relógios analógicos grandes para serem instalados em torres e fachadas.
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Relógios
Porte Médio
A BEATEK considera mecanismos para relógios médios aquelas cujo diâmetro não ultrapassa a 1
metro. Estes mecanismos possuem boa robustez e são produzidos com eixos em aço inox para
evitarem oxidações, mancais de poliacetal para minimizar desgastes, gabinete com vedação para
evitar umidade e poeira e sistema de controle de passo. Os ponteiros podem ser produzidos em
tamanhos e formatos exclusivos e normalmente são de alumínio para evitar oxidações.
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Porte Grande
A BEATEK considera mecanismos para relógios grandes aquelas cujo diâmetro pode alcançar até 5
metros. Estes mecanismos possuem alta performace e robustez e são produzidos com eixos em aço
inox para evitarem oxidações, mancais de poliacetal e rolamentados para minimizar desgastes,
conjunto de engrenagens injetadas de poliacetal alto lubriﬁcante para reduzir atritos, gabinete de
polímero injetado com anel de vedação para evitar umidade e poeira e sistema de controle de passo.
Os ponteiros podem ser produzidos em tamanhos e formatos exclusivos e normalmente são de
alumínio para evitar oxidações.
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Relógios
Porte Extragrande
A BEATEK considera mecanismos para relógios extragrandes aqueles em que o diâmetro ultrapassa
os 5 metros. Estes mecanismos e seus ponteiros são produzidos apenas sob encomenda e
necessitam de um projeto especiﬁco para cada aplicação e necessidade.
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Restauração dos mostradores e
automação do mecanismo antigo
A BEATEK entende que quando o relógio mecânico faz parte do patrimônio histórico da comunidade,
deve-se conciliar o máximo da originalidade dos equipamentos aliados à precisão, segurança,
visibilidade dos mostradores do relógio e à praticidade da atualidade.

Precisão
Os relógios antigos foram concebidos em uma época em que
poucos tinham relógios em suas casas e a precisão era aceitável
para aquele período, que poderia variar até 15 minutos por
semana! Atualmente, a grande maioria das pessoas possuem
relógios de pulso à quartzo ou celulares que são atualizados
periodicamente pelas operadoras, concebendo uma excelente
precisão. É inaceitável que o relógio referencia de um município
ou bairro possa gerar uma diferença acentuada, principalmente
se ele informa o horário através das batidas de hora nos sinos.
A solução encontrada pela BEATEK é substituir a âncora e a roda
de escapamento por um moto redutor. Este moto redutor é
acoplado no pinhão do eixo da roda de escapamento. A única
diferença que pode ser percebida é que o mecanismo totalmente
original avança em pequenos movimentos a cada segundo
enquanto que o automatizado apenas uma vez por minuto. O
avanço é gerado por um sistema de controle eletrônico de alta
precisão à quartzo com auto compensação de temperatura. Mais
preciso que este sistema, somente o relógio atômico que está
localizado no Observatório Nacional do Rio de Janeiro, o mais
preciso do Brasil.

Restauração dos mostradores dos relógios
Os relógios antigos tinham seus vidros pintados para evidenciar
um contraste entre mostrador, ponteiros e os números indicadores
de hora. Tintas antigas e inapropriadas descascam na superfície
lisa do vidro, comprometendo o visual dos mostradores.
Para estas situações, a BEATEK tem um cuidado especial com os
ponteiros e a estrutura metálica, que são restauradas e cobertas
por uma tinta especial para ambientes severos com uma fórmula
de dupla ação que garante uma cobertura de alta repelência à
água, maresia, ação anticorrosiva e acabamento. Os mostradores
têm seus vidros substituídos por novos e são instaladas películas
autoadesivas de alta resistência com pigmentação branca. Em
uma micro escala, a película possui milhares de pequenos pontos
brancos com espaços transparentes entre eles. Estes pigmentos
mostram uma cor totalmente branca durante o dia e os espaços
conferem uma transparência para a iluminação backlight noturna.
O resultado é um mostrador uniforme, realçando suas
características e retomando seus aspectos originais.
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Relógios
Segurança
A equipe da BEATEK já foi surpreendida em locais onde um peso
havia caído pelo rompimento do seu cabo de sustentação,
daniﬁcando parte da estrutura da igreja e gerando insegurança à
comunidade. Os pesos que podem alcançar até 100Kg,
necessários para o funcionamento dos maquinários puramente
mecânicos, são utilizados como forma de armazenar energia
gravitacional para o funcionamento do relógio, da batida de hora
no sino e eventualmente para batidas de quartos de hora em um
sino menor.
Neste caso susbstituimos o mecanismo e os pesos e cabos de
sustentação são desativados, pois a energia do moto redutor é
proveniente da rede elétrica.

Praticidade
Para os antigos relógios, se faz necessário “dar corda” no
mecanismo pelo menos uma vez por semana. “Dar corda”
signiﬁca que uma pessoa deve subir na torre semanalmente,
instalar uma manivela e girar até que os pesos alcancem o
máximo de altura. Depois ainda se faz necessário acertar os
ponteiros para hora certa. No passado era comum pessoas se
disponibilizarem voluntariamente para esta tarefa. Atualmente há
relatos de que pessoas que prestaram este tipo de serviço,
buscaram vinculo empregatício junto à justiça. Este trabalho
demanda um grande esforço e compromisso.
A BEATEK desenvolve um sistema de controle, onde não há
necessidade de subidas periódicas à torre. Por muitas vezes o
controlador está localizado na Sacristia ou em uma sala no
pavimento térreo, facilitando acertos remotos e até a préprogramação do início e ﬁm do horário de verão.

Antes

Depois
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Restauração dos mostradores
e substituição de mecanismo
É utilizada a substituição do mecanismo quando a restauração do antigo se torna dispendiosa demais,
faltam peças ou quando não oferecem mais condições e garantias do perfeito funcionamento.

Restauração dos mostradores dos relógios
Os relógios antigos tinham seus vidros pintados para evidenciar um contraste entre mostrador, ponteiros
e os números indicadores de hora. Tintas antigas e inapropriadas descascam na superfície lisa do vidro,
comprometendo o visual dos mostradores.
Para estas situações, a BEATEK tem um cuidado especial com os ponteiros e a estrutura metálica, que
são restauradas e cobertas por uma tinta especial para ambientes severos com uma fórmula de dupla
ação que garante uma cobertura de alta repelência à água, maresia, ação anticorrosiva e acabamento.
Os mostradores têm seus vidros substituídos por novos e são instaladas películas autoadesivas de alta
resistência com pigmentação branca. Em uma micro escala, a película possui milhares de pequenos
pontos brancos com espaços transparentes entre eles. Estes pigmentos mostram uma cor totalmente
branca durante o dia e os espaços conferem uma transparência para a iluminação backlight noturna. O
resultado é um mostrador uniforme, realçando suas características e retomando seus aspectos originais.

Antes

Depois
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Relógios
Mostradores
A BEATEK pode produzir mostradores nos mais diversos materiais como mostradores de vidro
temperado, mostradores de acrílico, mostradores em policarbonato, mostradores metálicos,
mostradores diretos na parede com blocos sobrepostos, mostradores de madeira, mostradores em
ACM, relógios ﬂorais e a partir de um projeto utilizar uma inﬁnidade de outros materiais.
O layout do mostrador pode ser bastante variado, com números arábicos, romanos ou ﬁguras
geométricas, podendo ser impressos ou sobrepostos com elementos em alto relevo. Também existe a
possibilidade de incluir imagens de padroeiros ou fotos nos relógios.
Para mostradores translúcidos a iluminação pode ser do tipo back-light, ou seja, iluminação interna e
para mostradores fabricados diretamente na parede ou no solo, impreterivelmente a iluminação deve
ser front-light, utilizando reﬂetores para o direcionando da luz para o relógio. Abaixo algumas sugestões:
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Curiosidade
Por que o número quatro aparece
como IIII e não como IV nos relógios?
Depois de vários clientes levantarem perguntas e dúvidas sobre o algarismo romano IIII e não IV para
representar o numeral “4” nos mostradores de nossos relógios, achamos por bem postar este
esclarecimento. No começo da história da escrita de algumas civilizações como a egípcia, a babilônica e
outras, os primeiros nove números inteiros eram anotados pela repetição de traços verticais. Depois este
método foi alterado, devido à diﬁculdade de se contar mais do que quatro termos e mudaram os números
para a seguinte forma: 1 – I ; 2 – II; 3 – III; 4 – IIII; 5 – V; 6 – VI; 7 – VII; 8 – VIII; 9 – VIIII e 10 – X.
A utilização dos números romanos nos primeiros marcadores do tempo existentes, que eram os relógios
de sol, foram datados do 7º século antes de Cristo e a composição para os números romanos era no
sistema aditivo, com o 4 representado por IIII e o 9 por VIIII. Hoje os números romanos que aprendemos é
uma mistura do sistema “aditivo” e do sistema “subtrativo”, onde o quatro é representado como 5-1 (IV) ao
invés de 1+1+1+1 (IIII) e de forma similar a representação do algarismo nove.
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Depois de vários clientes levantarem perguntas e dúvidas sobre o algarismo romano IIII e não IV para
representar o numeral “4” nos mostradores de nossos relógios, achamos por bem postar este
esclarecimento. No começo da história da escrita de algumas civilizações como a egípcia, a babilônica e
outras, os primeiros nove números inteiros eram anotados pela repetição de traços verticais. Depois este
método foi alterado, devido à diﬁculdade de se contar mais do que quatro termos e mudaram os números
para a seguinte forma: 1 – I ; 2 – II; 3 – III; 4 – IIII; 5 – V; 6 – VI; 7 – VII; 8 – VIII; 9 – VIIII e 10 – X.
A utilização dos números romanos nos primeiros marcadores do tempo existentes, que eram os relógios
de sol, foram datados do 7º século antes de Cristo e a composição para os números romanos era no
sistema aditivo, com o 4 representado por IIII e o 9 por VIIII. Hoje os números romanos que aprendemos é
uma mistura do sistema “aditivo” e do sistema “subtrativo”, onde o quatro é representado como 5-1 (IV) ao
invés de 1+1+1+1 (IIII) e de forma similar a representação do algarismo nove. O sistema
“aditivo/subtrativo” para a formação dos números romanos foi raramente usado pelos romanos durante a
Idade Média. Em meados do século XV, que é considerado o ﬁnal da Idade Média, foram encontradas as
primeiras menções do “novo” método. Há algumas teorias para justiﬁcar a manutenção do IIII nos
mostradores dos relógios, mas somente três delas serão mencionadas neste informativo.
1ª hipótese: A decisão pode ter sido tomada levando em consideração o equilíbrio visual dos antigos
artesãos relojoeiros. Usando o IIII deixa o relógio mais equilibrado esteticamente. É só observar no
mostrador que as primeiras quatro horas ﬁcam representadas pelo numeral I (I, II, III, IIII), as quatro
seguintes o V (V, VI, VII, VIII) e as restantes o X (IX, X, XI, XII), o que gera uma excelente simetria.
2ª hipótese: Conta-se que um acidente de trem teria ocorrido na Inglaterra no ﬁnal do século XIX em
função de que o I do IV teria sido coberto pelo ponteiro de horas, confundindo o condutor do trem que
interpretou como se fosse 5 horas. Com isso, ele iniciou sua viagem uma hora mais cedo, e acabou
colidindo de frente com outro trem que vinha em sentido contrário. Por esse motivo, decidiu-se que o
quatro deveria vir grafado IIII.
3ª hipótese: O uso do IIII ter continuado pode ter origem religiosa. Os algarismos romanos são formados
por letras e a combinação delas podem também signiﬁcar uma abreviação. Entre os deuses romanos
pagãos, o deus do dia, era grafado em latim como IVPPITER (Júpiter). Segundo teoria, para não utilizar
as iniciais de um deus pagão em igrejas Cristãs, foi optado por manter a velha forma IIII.
A BEATEK se posiciona contrária a 2ª hipótese por dois motivos:
– O ponteiro de horas diﬁcilmente poderia cobrir os números, já que este é mais curto do que o de minutos;
– A história dá a primazia da marcação do tempo ao relógio solar, teve seu aparecimento registrado pela primeira vez
na Judéia, pelo ano 600 a.C., quando o Rei Acaz mostrou a seus súditos um desses relógios. Com a impossibilidade
de se obter a hora em dias de clima desfavorável e à noite, foram apresentadas pela primeira vez por Ctesibio de
Alexandria, 100 a.C., um relógio d’água que movia por intermédio de uma bóia. Esta acompanhava a subida do nível e
elevava consigo uma barra dentada que movimentava uma engrenagem cujo eixo era ﬁxado ao ponteiro. O mostrador
desse relógio já possuía uma grande semelhança com os mostradores atuais que foram produzidos muito antes do
possível acidente ferroviário do século XIX. Até o mais famoso relógio de torre, o Tower Clock (Relógio da Torre) do
Parlamento Britânico está instalado desde 1859 e utiliza o número IV. (O Tower Clock é mais conhecido como Big Ben,
mas que na verdade é o sino de 13,5 toneladas que bate a hora e não o relógio). A BEATEK acredita que a 1ª hipótese é
razoável, mas a 3ª é ainda mais plausível, já que o primeiro relógio construído em uma igreja foi encomendado por
Pacíﬁco, arcebispo de Verona, aproximadamente no ano 850 de nossa era. O mostrador já tinha o formato dos
relógios atuais e foi concebido muito antes do sistema “aditivo/subtrativo” romano ser inventado. O relógio era
puramente mecânico e consistia de um conjunto de engrenagens movido por peso, lembrando bem os relógios
produzidos até meados dos anos 1950. Nós acreditamos que as duas formas são aceitas e a BEATEK já produziu
relógios com os dois modelos. Acreditamos ser mais coerente o uso da versão romana IIII para templos e igrejas, mas
para relógios comerciais o modelo é indiferente.
Fontes: relogioantigo.com.br; novalima.mg.gov.br; mundoestranho.abril.com.br; abracore.org.br; reino-unido.net e wikipedia.org
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Cases de
Relógios
Médio• Grande •Extragrande

Alguns Projetos para Igrejas

Paróquia Nossa Senhora Aparecida
Carangola/MG

Capela São Sebastião da Vala
Aimorés/MG

18

Relógios de Igreja

Paróquia Nossa Sra. Rainha do Céu
Chapadão do Céu/GO

Igreja São Sebastião
Itaberaí/GO

19

Alguns Projetos para Igrejas

Paróquia São Pedro Apóstolo
Chapadão do Sul/MS

Santuario Nossa Sra. do Rosário de Fátima
Porto Alegre/RS

20

Relógios de Igreja

Paróquia Nossa Senhora da Assunção
Cabo Verde/MG

Capela Penha do Capim
Aimores/MG

21

Alguns Projetos para Igrejas

Alguns Projetos para Igrejas
Igreja Nossa Senhora de Fátima
Cruzília/MG

Paróquia de São Sebastião
Cruzília/MG

22

Relógios de Igreja

Paróquia São Francisco de Assis
Emboabas/MG

Paróquia Nossa Senhora da Piedade
Piedade de Ponte Nova/MG
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Alguns Projetos para Igrejas

Alguns Projetos para Igrejas
Paróquia do Divino Espirito Santo
Pratápolis/MG

Santuário de Nossa Senhora da Abadia
Romaria/MG

24

Relógios de Igreja

Paróquia Santa Rita de Cássia
Santa Rita de Minas/MG

Paróquia São José
São José da Saﬁra/MG

25

Alguns Projetos para Igrejas

Alguns Projetos para Igrejas
Paróquia Nossa Senhora da Abadia
Tupaciguara/MG

Igreja Matriz São José
Alto Rio Doce/MG

26

Relógios de Igreja

Paróquia São Gonçalo do Porto
Cuiabá/MT

Paróquia Bom Jesus
Juscimeira/MT

27

Alguns Projetos para Igrejas

Alguns Projetos para Igrejas
Sagrado Coração de Jesus
Rondonópolis/MT

Paróquia São Pedro
São Pedro da Cipa/MT

28

Relógios de Igreja

Mais Alto Relógio de
Igreja no Brasil é BEATEK
Foram projetados e fabricados quatro relógios BEATEK
de 4,5 metros de altura. Estes relógios foram instalados
a 100 metros de altura na Co-Catedral Diocesana
Nossa Sra. da Glória em Francisco Beltrão no Paraná. O
ponteiro maior pesa 30kg e possui 2 metros de
comprimento. Foram ﬁxados o total 48 blocos
indicadores de horas, 8 ponteiros, 580 parafusos, 380
metros de ﬁos e 4000 Leds para o sistema de
iluminação. O Projeto foi executado por equipe própria
com proﬁssionais especializados nas áreas de
engenharia, metalúrgica, eletrônica, elétrica,
comunicação, comercial e administrativo.

29

Mais Alto Relógio de Igreja no Brasil é BEATEK

Co-Catedral Diocesana Nossa Sra. da Glória
Francisco Beltrão/PR
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Mais Alto Relógio de Igreja no Brasil é BEATEK

Co-Catedral Diocesana Nossa Sra. da Glória
Francisco Beltrão/PR

31

Mais Alto Relógio de Igreja no Brasil é BEATEK
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Relógios de Igreja

Alguns Projetos para Igrejas

Igreja Matriz Nossa Senhora do Livramento
Bananeiras/PB

Paróquia São José do Avahy
Itaperuna/RJ

33

Alguns Projetos para Igrejas
Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso
Teresópolis/RJ

Paróquia Senhor Bom Jesus
Xanxerê/SC

34

Relógios de Igreja

Paróquia Senhor Bom Jesus
Monte Azul Paulista/SP

Paróquia Nossa Senhora Aparecida
Lençóis Paulista/SP

35

Alguns Projetos para Igrejas

Alguns Projetos para Igrejas
Paróquia Sant'Ana
Roseira/SP

Paróquia Jesus Bom Pastor e São Sebastião
São José do Rio Preto/SP

36

Relógios de Igreja

Paróquia Nossa Senhora das Dores
Artur Nogueira/SP

Paróquia Nossa Sra. do Divino Livramento
Buritama/SP

37

Alguns Projetos para Igrejas

Alguns Projetos para Igrejas
Capela Santa Cruz
Capivari/SP

Paróquia Nossa Sra. Escada São Benedito
Guararema/SP

38

Relógios de Igreja

Santuário Santa Teresinha
Taboão da Serra/SP

Paróquia de Santo Antônio da Barra Funda
Barra Funda/SP

39

Alguns Projetos para Igrejas

Alguns Projetos para Igrejas
Catedral Diocesana Nossa Senhora do Rosário
Paranaguá/PR

Santuário Nossa Senhora Aparecida
Arapongas/PR

40

Relógios de Igreja

Santo Antônio do Partenon
Porto Alegre/RS

Igreja de São Miguel Arcanjo
São Miguel do Cajuru/MG

41

Alguns Projetos para Igrejas

Alguns Projetos para Igrejas
Paróquia Santo Antônio
Bento Gonçalves/RS

igreja Imaculado Coração de Maria
Nova Petrópolis/RS

42

Relógios Turísticos

BEATEK produziu e instalou
o maior relógio do Brasil
O maior relógio do Brasil foi produzido, transportado e instalado pela BEATEK em Palmas no
Tocantins. Está localizado em uma rotatória da Avenida NS-02 com a LO-09 e pode ser
visualizado com facilidade quando visto do alto, assim como diversos outros monumentos da
cidade, porém pedestres também podem prestigiar a obra, pois a mesma encontra-se inclinada
em um angulo que possibilita sua visualização também pela sua lateral. O relógio possui 24
metros de diâmetro, o ponteiro de minutos 16 metros de comprimento e o de horas 8 metros.
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BEATEK produziu e instalou o maior relógio do Brasil
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BEATEK produziu e instalou o maior relógio do Brasil
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BEATEK produziu e instalou o maior relógio do Brasil
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Relógios Turísticos

Pórtico de Entrada da Cidade
Ivoti/RS

Montanhas Capixabas Convention & Visitors
Domingos Martins/ES
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Alguns Projetos Turísticos

Alguns Projetos Turísticos
Jockey Club Brasileiro
Rio de Janeiro/RJ

Praça do Colonizador
Nova Santa Rosa/PR
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Relógios Publicitários

Alguns Projetos Publicitários

Cia Muller De Bebidas
Pirassununga/SP

Metaf(Cliente Renaut)
Curtitiba/PR
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HMídia(Cliente Peccin)
Porto Alegre/RS

Alguns Projetos Publicitários
Rotary Club Natal Alecrim
Natal/RN

Lepi Relógios
Jaraguá do Sul/SC
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Relógios Arquitetônicos

Alguns Projetos Arquitetônicos

Boulevard Strip Center
Porto Alegre/RS

Centro Comercial
Gramado/RS
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Alguns Projetos Arquitetônicos
Colégio Militar do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro/RJ

Edifício Theotonio Negrão
São Paulo/SP
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Relógios Arquitetônicos

Colégio Militar de Porto Alegre
Porto Alegre/RS
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Alguns Projetos Arquitetônicos

Alguns Projetos Arquitetônicos
Edifício Érico Veríssimo
Porto Alegre/RS

Relojoaria Tic Tac
Francisco Beltrão/PR
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Relógios Arquitetônicos

Relógios BEATEK na
Bienal do Ibirapuera/SP
No Projeto do designer José Marton, os relógios BEATEK integram uma obra que questiona as
noções de realidade, de tempo e de espaço. Foram produzidos 6 máquinas, expostas aos pares,
onde o relógio da esquerda funciona da forma convencional, enquanto no da direita, os ponteiros
giram no sentido anti-horário, como que buscando distorcer a realidade, ou recuperar um tempo
que é, na verdade, irrecuperável. Os ponteiros, por serem transparentes, contribuem nesse
sentido, já que distorcem a imagem reﬂetida à medida que se movimentam. “Então, a cada minuto
a sua imagem é outra – e você também não é mais a mesma pessoa, você está um minuto mais
velho. O tempo passou... Enquanto você se observa, o tempo passa, você perde o tempo. Ou
você ganha um tempo se observando”, explica o designer e artista responsável pela obra.
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Estúdio Marton(Bienal do Ibirapuera)
São Paulo/SP
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Sistema Inteligente de Balanço de Sino
Após anos de pesquisa e desenvolvimento, a
BEATEK produz um eﬁcaz controle de acionamento
dos motores dos balanços de sinos para que as
características de limites de torque ﬁquem dentro dos
parâmetros seguros de operação, minimizando
custos com manutenções. Além do sistema de
balanço a BEATEK produz um martelo para as
batidas fúnebres e de horas. Para otimizar o conjunto,
todo controle é feito através da central horária
BEATEK TOK SINO II, desenvolvida exclusivamente
para atender cada cliente.
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Automação de Sinos
Automação do Balanço de Sino
Normalmente pessoas e empresas inexperientes nos processos de automatização dos sinos,
superdimensionam os motores para minimizar os gastos com controladores inteligentes. Esta
economia implica em problemas relacionados com oscilações da rede elétrica, muitos gastos com
manutenções corretivas e tempos excessivos de paradas dos sinos.

Após anos de pesquisa e desenvolvimento, a BEATEK produz um eﬁcaz controle de acionamento dos
motores dos sinos para que as características de torque e limites de velocidade ﬁquem dentro dos
parâmetros seguros de operação. A principal característica de balanço de sino BEATEK em malha
fechada é que o sistema trabalha com precisão absoluta de deslocamento, pois a placa controladora
recebe um feedback, ou seja, a eletrônica é informada da velocidade e da real posição do sino. A
interface mecânica e eletrônica é feita através de um encoder ótico onde a unidade de controle
microcontrolada faz o acionamento do motor de forma suave e no momento certo.
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A BEATEK também optou por utilizar correntes de roletes industriais produzidas em aço carbono ou
inoxidável para o tracionamento do sino. Utilizando correntes de transmissão é eliminada a
possibilidade de perda de sincronismo entre o motor e o cabeçote do sino. As correntes são
especialmente projetadas para suportarem altas cargas de tração, possuem excelente resistência aos
raios UV e a corrosão, geram pouco atrito de arraste e não fadigam com o movimento.
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Automação de Sinos
Automação com Martelo
Os martelos foram especialmente projetados para se ter um controle do numero de batidas no sino.
Estas batidas são utilizadas para marcação de horas, quartos de hora, avisos fúnebres, produção de
musica quando há um conjunto de sinos e martelos (carrilhão). Eventualmente o martelo também pode
ser utilizado para sinalização dos horários de missas. Este recurso normalmente é utilizado quando a
estrutura da torre da igreja possui problemas estruturais e não permite o balanço do sino.
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Cases de
Sinos
Instalação • Automação
Martelo de Batida de hora

Automação de Sinos

Paróquia Santíssima Trindade
Florianópolis/SC

Paróquia de São Gonçalo
Cuiabá/MT
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Alguns Projetos para Igrejas
Paróquia do Divino Espirito Santo
Pratápolis/MG

Paróquia São José - Tocantins/MG
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Automação de Sinos

Igreja de Nossa Senhora do Rosário
Paranaguá/PR

Nossa Senhora do Livramento
Bananeiras/PB
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Alguns Projetos para Igrejas
Santuário Nossa Senhora de Guadalupe
Campinas/SP

Paróquia Perpetuo Socorro - Campo Mourão/PR
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Automação de Sinos
Santuário Nossa Senhora Aparecida
Arapongas/PR

Paróquia Sagrado Coração de Jesus
Londrina/PR
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Alguns Projetos para Igrejas
Paróquia N. Sra. da Escada e São Benedito
Guararema/SP

Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Bom Jardim da Serra/SC
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Automação de Sinos
Igreja Matriz Senhor Bom Jesus
Monte Azul Paulista/SP

Paróquia Santo Antônio de Pádua
Santo Antônio do Sudoeste/PR
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Alguns Projetos para Igrejas
Paróquia São Miguel
Dois Irmãos/ RS

Capela Santa Teresinha
Barra do Ribeiro/RS
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Automação de Sinos
Igreja de Santa Lúcia
Caibaté/RS

Igreja da Comunidade São Carlos
Encantado/RS
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Alguns Projetos para Igrejas
Igreja Cristo IELB
Porto Alegre/RS

Santuário Mãe de Deus
Porto Alegre/RS
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Automação de Sinos
Paróquia Nossa Senhora da Piedade
Porto Alegre/RS

Paróquia Nossa Senhora do Trabalho
Porto Alegre/RS

73

Alguns Projetos para Igrejas
Paróquia do Salvador IECLB
Porto Alegre/RS

Paróquia Coração de Jesus
Porto Alegre/RS
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Automação de Sinos
Paróquia Santo Antônio
Porto Alegre/RS

Igreja São Domingo
Torres/RS
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Alguns Projetos para Igrejas
Paróquia Santa Ana
Sertão Santana/RS

Catedral São Francisco de Paula
Pelotas/RS
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Automação de Sinos
Paróquia São João Batista
Quaraí/RS

Paróquia Nossa Senhora do Rosário
Riozinho/RS

77

Você acaba de ganhar
um super desconto!

Código Promocional

#CÓDIGO-67

Entre em contato e saiba
qual é o seu desconto!
51

3338.4606

51

98557.8084

Sino Eletrônico

A BEATEK produz e comercializa o BEATEK TOK SINO que é um relógio que reproduz os sons dos
sinos e batidas de hora nas cornetas nos horários programados. O sino eletrônico BEATEK TOK SINO
é um produto padronizado e largamente utilizado em igrejas que não possui um sino ou por problemas
estruturais da torre o seu balanço é impossibilitado.
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Sino Eletrônico

TOK
SINO II
Tecnologia desenvolvida no Brasil pela BEATEK

Controlador de balanço e de martelos para sinos
Controlador dos relógios da torre
Sino eletrônico
A BEATEK produz o controlador de sino, de relógios de torre e sino
eletrônico BEATEK TOK SINO II. Este equipamento é o mais moderno e
completo já produzido no Brasil. Possui capacidade de controle horário de
até 16 martelos de sinos para produzir música, uma rede de relógios de
torre, 02 conjuntos de balanço de sinos e aciona através do seu modulo
MP3 e amplificador mais de uma centena de hinos, orações, mensagens,
Ave Maria e Regina Coeli para a hora do Ângelus, além das gravações de
batidas de sinos.

81

Vantagens do SINO ELETRÔNICO TOK SINO II
Acionamento automático e manual dos balanços e martelos dos sinos;

Reproduz os sons dos tradicionais sinos brasileiros, italianos e alemães;
Flexibilidade na programação dos acionamentos considerando minutos, horas,
dias, semanas, meses e anos
Programação automática das batidas de hora, podendo respeitar o horário do silêncio;

Acerto pré-programado do inicio e fim do horário de verão;
Precisão a quartzo com compensação de temperatura;
Possibilidade de programação de acordo com calendário litúrgico;
Mantém a programação dos horários até 20 anos e a hora certa até 3 anos sem
energia elétrica;
Possibilidade de adicionar e reproduzir de forma manual e automática,
mais 24 áudios extras que podem ser gravadas no cartão de memória SD Card;

Proteção do amplificador contra descargas atmosféricas, evitando queima por
picos e surtos eletromagnéticos;

Instalado em Bancada

Fixado na Parede
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Sino Eletrônico

Vantagens do SINO ELETRÔNICO TOK SINO II

Acerto manual e automático dos relógios da torre;
Habilitação manual do ampliﬁcador e da entrada de microfone para avisos
e recados de utilidade pública para a comunidade;
Controle de volume individual para o microfone e para o sino eletrônico;

Saída auxiliar de áudio estéreo.
Acionamento automático e manual das gravações do módulo MP3 de sinos, hinos,
mensagens, Ângelus, músicas natalinas, orações e batidas fúnebres pré-gravadas;

Entrada auxiliar de microfone para anúncios à comunidade;
3 maneiras de instalação e montagem: rack, bancada e fixação na parede;
Amplificador e pré-amplificador montados internamente evitando fiações externas;
Amplificador digital e cornetas com potência de 400W RMS;
Gabinete de aço carbono com tratamento superﬁcial com cobertura de tinta epóxi;

Instalação com próprio eletricista da paróquia(fácil instalação);

Instalado em Rack
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Instalado em Bancada

Acompanhamentos
Sino Eletrônico

4 Cornetas com Drive

30 Metros de Fio

Manual de Instruções

Garantia

Suporte Técnico
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Solução completa para Sinos e Relógios
Fabricação • Instalação • Automação • Manutenção

- Venda

- Sino Eletrônico

51

3338.4606

51

98557.8084

