
OPTIMUS S.A. és la principal empresa 
espanyola en els camps del disseny, 
fabricació i distribució d’equips de 
megafonia (PA: Public Address), alarma per 
veu (VA: Voice Alarm) i intercomunicació.

Disposa d’una extensa xarxa comercial 
a Espanya i distribuïdors en els cinc 
continents. La cartera de productes i 
serveis de OPTIMUS S.A. aporten la millor 
solució per a qualsevol instal·lació de 
megafonia i intercomunicació en transport, 
indústria, comerç, sanitat...

Fundada el 1933 i amb més de 90 anys 
d’experiència en el mercat, la missió 
de OPTIMUS S.A. és la de satisfer 
les necessitats i requisits d’oficines 
d’enginyeria, instal·ladors i usuaris finals, 
proporcionant productes i serveis de la 
millor qualitat durant tot el procés tècnic 
i comercial, des de la prevenda fins a la 
postvenda.
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perfil d’empresaSEU CENTRAL

La seu central està a la ciutat de Girona, al nord-est de Catalunya, en un edifici 
representatiu de el disseny industrial modern propi dels anys 60 de segle XX i obra de 
l’arquitecte Joan Maria de Ribot i de Balle.

L’edifici compta amb més de 1.500 
m2 repartits en tres plantes i es 
situa a peu de l’antiga carretera de 
Girona a Barcelona.

A principis de segle XXI s’amplia 
l’espai per emmagatzemar els 
productes amb una nau logística, 
adjacent a la fàbrica, de més de 
2.500 m2.

Des dels nostres magatzems 
surten diàriament equips per a 
les instal·lacions de megafonia, 
intercomunicació i alarma per veu 
de tot el món..
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perfil d’empresaÀREA TÈCNICA

L’ ÀREA TÈCNICA està a la seu central, al costat dels departaments generals com direcció, 
administració, fabricació o logística i disposa de personal especialitzat en funcions com:

• Qualitat i tecnologies de la informació.
• Recerca, desenvolupament i innovació.
• Selecció i validació de producte.
• Programari, maquinari & disseny industrial.
• Muntatge d’equips en rack 19”.
• Configuració de sistemes.
• Disseny i fabricació d’equips a mida.

Des de l’àrea de producció es realitza el muntatge 
dels equips que formen el sistema en un armari (rack) 
normalitzat de 19”:

• Instal·lació d’equips.
• Muntatge d’accessoris.
• Verificació de funcionament.
• Configuració d’equips.
• Protocol de proves.
• Diagrames de connexió.
• Manuals de intruccions i d’operador.
• Especificació de zones, grups i missatges.
• Completa documentació tècnica.
• FAT (factory acceptance test).
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perfil d’empresaÀREA COMERCIAL

OPTIMUS disposa de quatre ÀREES COMERCIALS que abasten els cinc continents, 
cadascuna amb un director comercial..

ESPAÑA Y PORTUGAL
comercial@optimus.es

AMÉRICA
america@optimus.es

EMEA* & INDIA
export@optimus.es

*excepte Espanya i Portugal

ASIA-PACÍFICO
apac@optimus.cat

Consulteu amb nosaltres per contactar amb els distribuïdors oficials i agents de les àrees d’Amèrica, EMEA 
& índia i d’Àsia-Pacífic.

A Espanya OPTIMUS compta amb una àmplia xarxa de delegacions i agents comercials:

Barcelona barcelona@optimus.es
Madrid madrid@optimus.es
Bilbao bilbao@optimus.es
Valencia valencia@optimus.es
Málaga malaga@optimus.es
Sevilla sevilla@optimus.es

Baleares y Canarias islas@optimus.es
Gijón	 gijon@optimus.es
Zaragoza zaragoza@optimus.es
Murcia murcia@optimus.es
Salamanca salamanca@optimus.es
Badajoz badajoz@optimus.es
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perfil d’empresaSECTORS

L’oferta de productes i serveis que es proposa als nostres clients permet sonoritzar 
qualsevol tipus d’instal·lació, des de grans recintes com aeroports o xarxes d’estacions 
de ferrocarril, a petites instal·lacions com escoles, gasolineres o restaurants.

Alguns dels sectors on habitualment s’instal·len els nostres equips i sistemes:

ESTACIONS DE TRANSPORT PORTS I AEROPORTS

TÚNELS DE CARRETERA HOSPITALS, CLÍNIQUES i RESIDÈNCIES

MERCATS I SUPERMERCATS HOTELS I CENTRES TURÍSTICS

PLANTES INDUSTRIALS CENTRES PENITENCIARIS

CENTRES COMERCIALS ESCOLES I UNIVERSITATS
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perfil d’empresaOFERTA DE SERVEIS

Els nostres experts en so i intercomunicació acompanyen els clients en totes les fases de 
la instal·lació: a la PREVENDA, en l’elaboració de l’PROJECTE i de la OFERTA, durant l’OBRA 
i en la POSTVENDA.
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perfil d’empresaOFERTA DE PRODUCTES

La cartera de productes inclou equips i sistemes per atendre qualsevol necessitat de 
megafonia, alarma per veu i intercomunicació.

• Pupitres microfònics, micròfons i micròfons sense fil.
• Reproductors de missatges i fonts musicals.
• Preamplificadors, matrius i processadors d’àudio.
• Amplificadors, etapes de potència i atenuadores.
• Altaveus: de sostre, exponencials, columnes, 
projectors, de paret, per a jardí ...
• Àudio distribuït.

MEGAFONIA

• Matrius d’àudio amb connexió IP.
• Amplificadors IP modulars.
• Commutadors d’alimentació d’emergència.
• Micròfons d’emergència per a bombers.
• Supervisió d’etapes, micròfons i camí crític.
• Altaveus certificats: exponencials, de sostre, 
projectors, caixes acústiques ...
• Servidors de megafonia 24/7.

ALARMA PER VEU

• Comunicació mitjançant protocol SIP.
• Senyalització per a banys accessibles.
• Intercomunicació per a zones de refugi.
• Sistemes pacient-infermera per a hospitals, clíniques i 
residències.
• Kits per finestretes i mampares.
• Equips amb protecció contra la intempèrie i 
antivandàlics.

INTERCOMUNICACIÓ
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perfil d’empresaSOLUCIONS A MIDA

Des de l’àrea tècnic-comercial es valoren, d’acord amb el client, totes les necessitats de el 
projecte:

• Avaluació de les característiques de el local (espais, 
superfícies, volums i materials).
• Simulació en tres dimensions mitjançant programa 
de càlcul acústic EASE.
• Càlcul de paràmetres acústics (temps de 
reverberació, intel·ligibilitat ...).
• Selecció dels productes adequats
segons criteris tècnic - comercials.
• Marcatge de plànols en AUTOCAD.
• Elaboració de memòria tècnica.
• Informació tècnica.

A més, l’empresa disposa d’un departament que desenvolupa i adapta productes per a 
projectes especials i per integracions de maquinari i/o programari.

• Fabricació i/o modificació 
d’equips segons 
necessitats del client i 
l’obra.
• Mòduls auxiliars per cobrir 
qualsevol demanda de les 
instal·lacions de megafonia.

• Integració amb altres 
sistemes de seguretat.
• Adequació del programari 
a les particularitats de la 
instal·lació.
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perfil d’empresaREFERÈNCIES

Els nostres equips estan instal·lats en incomptables hotels, estacions, túnels, indústries, 
hospitals ... Gràcies a la informació que ens proporcionen els nostres col·laboradors 
elaborem els llistats d’obres representatives.

Hospital Vall d’Hebron, Barcelona
Hospital Gregorio Marañón, Madrid
Hospital La Fe, València
Hospital Juan Canalejo, A Coruña
Hospital Virgen del Rocío, Sevilla
Parc Sanitari Pere Virgili, Barcelona
Hospital Gernika-Lumo, Bizkaia
Hospital Carlos Haya, Màlaga
Hospital Araba, Araba/Àlaba
Hospital del Ángel, Venècia, Itèlia
Hospital Al Iman, Riyadh, Aràbia Saudí
Hospital Puerto Montt, Xile
Hospital Tingo Maria, Perú
Hospital Anita Moreno, Panamá

Nuclear de Cofrents, València
Parc termosolar Extresol, Badajoz
Nuclear de Trillo, Guadalajara
Tèrmica de Velilla, Palencia
Termosolar Helios, Écija, Sevilla
Planta industrial BASF, Guadalajara
Nuclear de Senoko, Singapur
Termoelèctrica de Fortaleza, Brasil
Termosolar a Bookport, Sudáfrica
Termosolar de Ouarzazate, Marroc
Eléctrica DK6 a Dunkerke, França
Térmica de Ashuganj, Bangladesh
Refineria Conchán - Petroperú, Perú

Hotel W - Barcelona
Hotel Barceló Torre de Madrid
Barcelo Asia Garden, Benidorm
Barceló Formentor, Mallorca
Hilton Diagonal Mar, Barcelona
NH Príncipes de Vergara, Madrid
El Valle Golf Resort, Murcia
Diplomatic, Barcelona
Husa Moncloa, Madrid
Maria Cristina, Donostia/San Sebastià
Bucuresti, Bucarest, Rumania
Piedra Movida, Cayo Santa María,Cuba
Palm Camayene, Conakry, Guinea
Packard La Habana, Cuba
Ritz-Carlton Tamuda Bay, Marroc
Poseidonia Beach, Limassol, Xipre
Qurum Beach, Muscat, Oman
Hilton Tangier Al Houara, Marroc

Tramvia de Sevilla
Tram, metropolitano de Alicante
Puerto de Almeria
Estació de tren d’Atocha, Madrid
Metro de València
Metro de Bilbao
Trambesos, tram de Barcelona
Lithuanian railways, Lituània
Mass Rapid Transit (MRT), Singapur
Estación central DSB, Dinamarca
MRT Kaohsiung,  Taiwan
Metro de Manila, Filipines
Metro de Santiago de Xile
Toluca - Mexico City conmuter rail
MetroRex, Rumania

Guadarrama, Madrid
Malmasín, Bilbao
Mogan, Gran Canària
Soller, Mallorca
Vielha, Lleida
Port de València
Puig-Reig, Barcelona
Roc del Dui, cremallera de Núria, Girona
M30 (Madrid calle 30), Madrid
Supersur (VSM), Bilbao
Madeira, Portugal
Gibraltar, Regne Unit - Espanya
Montblanc, Italia - França
Marão, Portugal
Autopista Mexico - Tuxpan, Méxic
Nestor Gambetta, Lima, Perú
Coviandes, Colòmbia
Legacy Way, Brisbane, Austràlia

Madrid II, Alcalá de Henares, Madrid
Puig de les Basses, Figueres, Girona
Norte I, Nanclares, Araba/Àlaba
Quatre Camins, Barcelona
St. Gilles, Bèlgica
Bruselas, Bèlgica
Nicosia, Xipre
Aix en Provence, França
Lisboa, Portugal
Taichung, Taiwan
Sumail (Royal Oman Police), Oman
Changi, Singapur

Algunes referències significatives
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perfil d’empresaMARQUES

Amb les marques representades s’amplia l’oferta de solucions per a casos especials 
com intercomunicació ATEX, bucles d’inducció per a discapacitats auditius, àudio/vídeo 
SIP o altaveus amb certificacions específiques per a ambients marins, per citar alguns 
exemples.

Marques representades a Espanya. Consulteu amb nosaltres la possibilitat de venda en altres països.

Multinacional japonesa líder mundial en 
intercomunicació per a comerç, indústria, 
residencial, comunitats...

Empresa francesa especialista en sistemes 
d’intercomunicació IP/ SIP per a aplicacions 
industrials.

Companyia holandesa (Hacousto Protect) 
especialitzada en sistemes de megafonia i alarma 
per veu certificats EN 54.

Multinacional alemanya especialista en columnes 
acústiques actives processades amb feix acústic 
direccionable i columnes acústiques passives de 
baixa impedància, línia de 100 V i EN 54.

Companyia fabricant de solucions en telefonia i 
intercomunicació estàndard i a mida, amb productes d’alta 
qualitat altament provats i validats en la indústria.

Multinacional noruega especialista en altaveus per 
a indústria, resistents a la intempèrie, antivándalo, 
ATEX per a atmosferes perilloses, rang extens de 
temperatura de treball, certificat “Marine & Offshore”...

Empresa sueca líder en productes d’ajuda auditiva 
d’alta qualitat: amplificadors de bucle inductiu, bucles 
d’inducció portàtils, sistemes de comunicació per a 
grups...

Companyia líder de la indústria en R + D, fabricació i 
venda d’equips de conferències digitals, sistemes de 
traducció simultània i seguiment per vídeo.

Empresa líder en dispositius d’àudio i vídeo i amb 
una àmplia gamma de productes de telefonia i 
intercomunicació utilitzant el protocol SIP.
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perfil d’empresaÁREA TÉCNICA

C/ Barcelona 101
17003 Girona (Spain)

(+34) 972 203 300

www.optimusaudio.com


