




Seguindo este princípio,
realizamos parceria com os
principais fornecedores de
sistemas de áudio e vídeo,
passando a trabalhar com
sistema just in time.

Hoje a Erhardt Projetos possui
mão de obra 100% certificada
em todos os níveis dos
processos de projetos e
instalações. Nosso
departamento técnico possui
treinamento diretamente nos
fabricantes
dos equipamentos que
trabalhamos, especializando
ao máximo nossos
colaboradores.

Nossa empresa foi
criada em 1998 com o
objetivo único de somar
talentos
e elaborar projetos de
alta performance e com
a missão de projetar
aquilo que o cliente
precisa,
com menor custo, fácil
manuseio e menor
complexidade possível.



áreas de atuação



A Erhardt Projetos
trabalha
com os mais avançados
sistemas de sonorização
de grande porte tipo
“Public Address”.
Com as mais altas tecnologias digitais
disponíveis no mercado, podemos oferecer aos
nossos clientes desde o projeto até a instalação
do sistema.

Para os sistemas de Som Ambiente de Grande
Porte, contamos com sistemas que são
indicados para ambientes como lojas, galerias,
supermercados, restaurantes entre outros.
Também contamos com os sistemas digitais,
muito flexíveis e multifuncionais e tem seu uso
indicado para aeroportos, estações de metrô e
trens, hospitais, hotéis, fábricas, Shoppings ,
corporações e ambientes que exijam sistemas
integrados com combate a incêndio, segurança
e evacuação de pessoas, além do uso normal
dos sistemas de sonorização ambiente.

som ambiente,
avisos e voice alarm

[PUBLIC ADDRESS]



A Erhardt Projetos
trabalha com os mais
atuais sistemas de Áudio e
Vídeo disponíveis
no mercado.
Nossos profissionais são sempre atualizados
com as novidades do segmento, participando
de feiras, recebendo atualização e treinamento
diretamente dos fabricantes e fornecedores.
Nossa equipe é formada por profissionais
integrados ao corpo de funcionários da Erhardt
Projetos e desta forma, não trabalhamos com
funcionários terceirizados. Isso garante a
qualidade e padronização de nossos serviços

sistemas
de áudio e vídeo

profissionais
PARA AUDITORIAS

E SALAS MULTIMÍDIAS



sistemas
de sonorização

e vídeo
PARA AMBIENTES

COMERCIAIS

Os Sistemas de Áudio e
Vídeo para ambientes
corporativos exigem um
cuidado todo especial.
Pode até parecer fácil e de pouca relevância a
realização de um projeto de AV para tal finalidade,
mas é ai que se faz a diferença entre um ambiente
confortável para seu cliente ou não. É de grande
importância a realização de estudos apropriados da
cobertura sonora, para que a mesma fique
homogênea e evite cancelamento de fases. Em bom
português, isso significa que independente de onde o
cliente esteja no ambiente comercial, o som chega
exatamente igual em seus ouvidos, com o mesmo
nível de pressão sonora e com  mesma qualidade
sonora. Isso ajuda a tornar a ambientação do espaço
bem agradável aos seus clientes.
A durabilidade dos equipamentos, a escolha de
equipamentos adequados aos ambientes comerciais,
também é de suma importância para ter
equipamentos confiáveis, de fácil operação, evitando
sistemas complexos, gerando custo menor.



Conforto ambiental
e isolamento acústico.
Com uma equipe de profissionais
constantemente em treinamento e
desenvolvimento, a Erhardt Projetos conta com
os mais avançados softwares e hardwares para
auxiliar nosso corpo de Engenheiros e Arquitetos
no desenvolvimento de projetos de tratamento
acústico de ambientes internos e externos, com
vasta experiência e pesquisa constante de novos
materiais.

projeto
de tratamento

acústico
DE AMBIENTES INTERNOS

E EXTERNOS



sistemas de PA
Line Array
[PARA BOITE, CLUBES,

CASAS DE ESPETÁCULO,
TEATROS E CINEMAS]

Larga experiência em Reforço Sonoro.

Com o passar dos anos, de projeto em projeto,
estudando muito como fazer bem feito e
principalmente, conhecendo a fundo os equipamentos
de áudio de grande porte, hoje temos a experiência e
tranquilidade necessária para desenvolver os projetos
e instalações de áudio que solicitam grande nível SPL ,
bem como STI elevado.
Nosso departamento de projetos conta com os
softwares mais atuais do mercado para simular os
sistemas mais indicados para cada espaço , bem
como os sistemas de medição acústica mais
conceituados do mercado para auxiliar nossos
técnicos para que na hora da instalação, seja possivel
realizar um alinhamento de sistema preciso.
Com o reultado garantido, agora basta você fazer a
sua parte e aumentar o som.



IPTV
HD

[TELEVISÃO POR IP]

Um novo método de
transmissão de sinais
televisivos.
Assim como o VOIP (Voz sobre IP), o IPTV (Internet
Protocol Television) ou TVIP (Televisão por IP) usa o
protocolo IP (Internet Protocol) como meio de
transporte
do conteúdo. Permite entrega de áudio e vídeo com
alta qualidade, e depende de uma conexão Banda
Larga (normalmente vendida junto com o serviço
como parte integrante) de, no mínimo, 4 Mbps.

AirCast
Informação customizada no clique de um botão.

Dedicated Hotel TV
Soluções em TV e multimídia para hotéis

AirSIGN
Informe seus hóspedes com soluções
de sinalização digital customizadas.

Sky in Room
Dê a seus hóspedes controle total
sobre o que eles assistem.



nossos
clientes

Confira alguns clientes
que fazem parte de

nosso portfólio.



Erhardt
Projetos Acústicos
e Eletroacústicos Ltda.

Rua Jataituba 109, Jardim das
Acácias - São Paulo - SP - Brasil

Telefones:
11- 3567-1505
11- 3567-1506
Fax:
11- 3567-1509

e-mail:
geradm@erhardtprojetos.com


