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a TEV2 é a representante 
da Palazzoli em Portugal: 
o parceiro para aplicações 
industriais
A Palazzoli é comercializada em Portugal 
pela TEV2 desde 2008, tendo já aplicado os 
produtos desta reconhecida marca italiana 
em diversos projetos a nível nacional.

A Palazzoli iniciou a sua atividade em Brescia, decorria o ano de 1904, 
e foi a primeira vez que a energia elétrica foi utilizada na indústria. Fun-
dada por Federico Palazzoli, a empresa é especializada no fabrico de 
aparelhos elétricos e de iluminação de baixa tensão, para aplicações 
industriais, marítimas, agrícolas, túneis, ferrovias e zonas sujeitas a 
atmosferas explosivas.

As linhas de produtos incluem:
• Fichas e tomadas industriais;
• Tomadas com encravamento;
• Quadros de obra/pimenteiros;
• Quadros, caixas de passagem e acessórios;
• Iluminação industrial;
• Torres para a indústria naval;
• Produtos para atmosfera explosiva.

Mais concretamente, a Palazzoli oferece:
• Fichas e tomadas CEE e de painel, tomadas salientes e de encra-

vamento na gama de 16 A até 400 A. As tomadas de encravamen-
to podem ser colocadas em invólucros metálicos, bem como em 
termoendurecidos GRP e termoplásticos, com índices de proteção 
IP44 a IP68;

• Sistemas Atex para zona 1, 2 e zona 22;
• Luminárias metálicas de aplicação industrial e naval fabricadas 

em alumínio ou aço inoxidável;
• Quadros de obra normalizados;
• Dispositivos de controlo e proteção para aplicações standard e 

ambientes exigentes de 16 A até 1200 A (CAM);
• Luminárias e projetores em LED e fluorescentes, sistemas de ilu-

minação para infraestruturas rodoviárias, luminárias para ATEX.

A empresa é certificada ISO 9001. O compromisso da Palazzoli é total-
mente direcionado na garantia da utilização segura e fácil da energia 
elétrica. Os produtos estão em conformidade com as mais recentes 
normas técnicas e de segurança e são fabricados com materiais de 
altíssima qualidade.

Muito antes da Palazzoli apresentar os seus produtos ao merca-
do, através de uma rede de vendas consolidada e abrangente, o pro-
duto passa por uma série de rigorosos testes de controlo de quali-
dade no laboratório interno certificado. Os produtos da Palazzoli são 
considerados a melhor seleção para a instalação nos ambientes de 
trabalho mais severos (locais de elevadas poeiras, zonas marítimas, 
em variações de temperatura extremas, humidade, etc..).

IMPORTÂNCIA DA PROTEÇÃO ELÉTRICA
Para o fabrico dos produtos da Palazzoli são selecionados os melho-
res materiais, como o alumínio, o termoplástico técnico ou o termoen-
durecido GRP – com características de autoextinguíveis, resistentes 
ao tempo e aos raios U.V.

É o ideal para ambientes agressivos onde se exige a proteção e 
segurança elétrica.

NORMAS TÉCNICAS
Os produtos elétricos industriais da Palazzoli cumprem com as nor-
mas técnicas europeias de segurança, IEC/EN.

FOCO NA PREVENÇÃO DE ACIDENTES
Os profissionais de manutenção trabalham em ambientes de Tensão, 
expostos diariamente a riscos para a sua integridade física e saúde.

Um projeto elétrico industrial deve ser realizado com materiais de 
qualidade e segundo as normas técnicas de segurança. Palazzoli é o 
primeiro passo para uma operação eficiente e segura.
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Os produtos Palazzoli são adequados a:
• Ambientes agressivos, que necessitam de proteção e 

segurança elétrica;
• Operações industriais que necessitam reduzir perío-

dos de pausa para manutenções;
• Produções contínuas que exigem resistência, quali-

dade e isolamento; 
• Manutenções elétricas que desejam otimizar seus 

processos para maior produtividade e prevenção de 
acidentes. 

PROJETOS DE REFERÊNCIA EM PORTUGAL 
E PALOP

Banco de Moçambique Luminárias Rino EX

Central de cervejas de  
Moçambique

Diversos EX (interruptores, toma-
das com encravamento, caixas)

Nave industrial em Vila Real Diversos EX e luminárias

Corticeira Amorim Luminárias Mito EX

Estações Brisa
Diversos EX (interruptores, toma-
das com encravamento, fichas e 

caixas)

IKEA Caixas derivação EX

Fábrica de produção óleos  
vegetais em Coimbra

Diversos EX (interruptores, toma-
das com encravamento e caixas)

Laboratórios Bluepharma Diversos EX (interruptores, toma-
das com encravamento)

Fabrica de produção de  
embalagens em Vagos Pimenteiros

Quartel Amadora Tomadas com encravamento

Rubis Energia
Diversos EX (luminárias Mito, 

olhos de boi, tomadas com encra-
vamento e caixas)

Sonae Aráuco derivados de 
madeira Caixas derivação EX

Empresa de engenharia em  
automação Figueira da Foz Pimenteiros

Arranjos exteriores da Esplanada 
da ribeira de Lagos Torres em aço inox 

Adega do freixo - Alentejo Pimenteiros

Mercado do Cacém Pimenteiros

Centro logístico em Viana Luanda Pimenteiros

Barragem Foz do Tua Pimenteiros

Weg Luminárias Rino EX

SCHLUMBERGER Angola Torres em aço inox
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