COMISSIONAMENTO ELÉTRICO
TESTES ELÉTRICOS
START UP
OPERAÇÃO ASSISTIDA
Medidor de Fator de Potência de Isolamento 10 kV - DOBLE

Caixa Hexafásica para Ensaio de Relés F6150 - DOBLE

 Subestações industriais de EAT/AT/MT/BT
 Subestações de transmissão / distribuição de
EAT/AT/MT/BT
 Usinas hidrelétricas
 Usinas termoelétricas
 Aferição / calibração de relés
 Aferição / calibração de medidores
 Aferição / calibração de disjuntores
 Programação de relés
 Loop test
 Trip test
 Transformadores de força
 Chaves seccionadoras
 Pára-raios
 Reatores
 Banco de capacitores
 TC´s
 TP´s
 Cabos
 Painéis MT / BT
 Painéis de comando e controle
 Painéis de proteção
 Centros de distribuição de cargas (CDC´s)
 Centros de controle de motores (CCM´s)
 Malhas de aterramento
 Medições / registros de cargas
PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

TTR Trifásico TTR310 - MEGGER

Ensaio de Malha de Terra Energizada LCI-2052 - MITTON

 Medidor de fator de potência de isolamento de 10 kV
M4100 da DOBLE
 Caixa de calibração hexafásica F6160 da DOBLE
 TTR trifásico TTR-310 da MEGGER
 Oscilógrafo para disjuntores TM 1600 da PROGRAMMA
 Medidor de malha de aterramento com subestação
energizada LCI-2052 da MITTON
 Medidor de fator de potência de isolamento de 12 kV
MP-12HD da NANSEN
 TTR´s monofásicos DTR-8500 da AEMC, MT-2L NANSEN
 Ducters digitais
 Megôhmetros digitais e analógicos
 Power quality analyzers Fluke 43B
 Medidores de qualidade de energia MARH 21
 Década de resistência DR6/ABCDEFG DANBRIDGE
 Caixas monofásicas de calibração de relés
 Hipots de 60 e 120 kV
 Fonte de corrente de 3000 A
 Pontes Wheatstone PW3/E, D30-A

QUALIDADE DE ENERGIA / MEDIÇÕES
Cresc

 Campanhas de Medição - ONS/PRODIST
 Elaboração de RISE
 Avaliação de queima de equipamentos
 Aterramento de equipamentos eletrônicos sensíveis
 Avaliação de qualidade da energia
 Medições de grandezas elétricas
 Medições de harmônicos
 Flicker
 Transients
 Aterramento

MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Manutenção em Subestações

TTR Monofásico DTR-8500 - AEMC

Equipamento para Ensaio de Disjuntores de BT - ABB

 Subestações industriais de EAT/AT/MT/BT
 Subestações de transmissão / distribuição de
EAT/AT/MT/BT
 Usinas hidrelétricas
 Usinas termoelétricas
 Sistemas de proteção
 Manutenção de sites críticos (Data Centers, Bancos, etc)
 Aferição / calibração de relés
 Aferição / calibração de medidores
 Aferição / calibração de disjuntores
 Programação de relés
 Loop test
 Trip test
 Transformadores de força
 Chaves seccionadoras
 Pára-raios
 Reatores
 Banco de capacitores
 TC´s
 TP´s
 Cabos
 Painéis MT / BT
 Painéis de comando e controle
 Painéis de proteção
 Centros de distribuição de cargas (CDC´s)
 Centros de controle de motores (CCM´s)
 Malhas de aterramento
 Medições / registros de cargas
 Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas
(SPDA)
 Sistemas de iluminação predial / comercial / industrial
 Motores
 Contatores
 Retificadores
 Bateria de acumuladores
 Medidores

LAUDOS / CONSULTORIA

PROJETOS
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Avaliação de SPDA
Avaliação de Instalações elétricas
Problemas de Aterramento
Auditoria / diagnóstico de NR-10
Avaliação de faltas e Sistemas de proteção
Sistemas de iluminação
Sistemas de emergência
Correção de fator de potência / harmônicos
Problemas em sites críticos

MANUTENÇÃO PREDITIVA
 Termografia

 Ultra-som

 Análise físico química e cromatográfica de óleos
isolantes

 Projeto de seletividade lógica
 Especificação de engenharia de equipamentos
 Memórias de cálculo
 Carga térmica de subestações
 Manuais de operação e manutenção de subestações
 Inspeção e diligenciamento de equipamentos em
fabricantes
 Supervisão de montagem
 Medição de resistividade de solo
 Estratificação de solo
 Projeto de malhas de aterramento
 Análise, dimensionamento e projeto de SPDA
 Análise, dimensionamento e especificação de banco de
capacitores para a correção de fator de potência
 Análise, dimensionamento e especificação de filtros de
harmônicos
 Dimensionamento de retificadores (Carregadores de
Bateria)
 Dimensionamento de bateria de acumuladores
 Dimensionamento e especificação de equipamentos
 Elaboração de desenhos “as built”

ESTUDOS ELÉTRICOS

A EngePower é uma empresa referência em estudos
elétricos, no Brasil. Utiliza softwares de última geração e
possui uma das maiores licenças do software PTW, da SKM,
no Brasil, com praticamente todos os módulos: Dapper,
Captor, Hi-wave, TMS, ISIM, Unbalanced, Reliability, Arc
Flash Evaluation, Equipment Evaluation, Curto-Circuito Ansi,
Curto-circuito IEC, Curto-circuito DC, Load Flow DC e
Ground Mat, uma licença de 1000 barras, uma de 2000
barras e 5 base lines, cinco licenças simultâneas do Captor e
Outra licença de 1000 barras, com Dapper, Captor, TMS e
ISIM, Arc Flash mais 4 base-lines . Possui uma licença do
Software EMTP-RV da CEATI canadense, o software mais
poderoso de transitórios eletromagnéticos do mercado.
Utiliza também os softwares ATP e do CEPEL: ANAREDE,
ANAFAS, ANATEM, HARMZW e SAPRE. Possui também o
software TecAt 5.2 Plus. A EngePower também possui uma
licença de 100 barras do ETAP, com os módulos de CurtoCircuito, Load Flow, Arc Flash e o módulo de Energias
Renováveis, com modelagem dinâmica de Parques Eólicos
e Photo-Voltaicos (PV). A EngePower também possui sete
licenças temporária até Dez/2015 do software
EASYPOWER, todos os módulos, sem limitação de barras.
Realizamos mais de 1550 estudos.
 Levantamento de dados
 Modelagem de sistemas
 Estudos de curto-circuito compreensive balanced
 Estudos de curto-circuito compreensive unbalanced
 Estudos de curto-circuito IEC 60909
 Estudos de curto-circuito ANSI
 Estudo de curto-circuito DC
 Estudos de seletividade
 Estudo de saturação de TCs
 Estudos de arc flash evaluation
 Estudos de equipment evaluation
 Estudos de load flow
 Estudos de load flow DC
 Estudos de harmônicos
 Estudos de dimensionamento e especificação de filtros
harmônicos
 Estudos de estabilidade
 Estudos de rejeição de cargas
 Estudos de partida de motores
 Estudos de confiabilidade
 Adequabilidade de equipamentos
 Estudo dinâmico de parques eólicos e photo-voltáicos

ESTUDOS ESPECÍFICOS

TREINAMENTOS

 Estudos de transitórios eletromagnéticos de
chaveamento
 Estudos de TRV
 Estudos de transitórios eletromagnéticos por surtos
atmosféricos
 Estudos de coordenação de isolamento
 Estudos Transitórios de Sincronização
 Estudos de acesso à rede básica
 Estudos de penetração harmônica
 Estudos e definição de sistemas de aterramento
 Estudo de indução em dutos e tubos.
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 Proteção e Seletividade em Sistemas Elétricos Industriais
 Qualidade de energia
 Subestações: Conceitos, Equipamentos, Manutenção e
Operação
 Operação e manutenção de cabinas primárias
 Curto-circuito pela norma IEC 60909
 Cálculo de Energia Incidente - Arc Flash Hazards
 Proteção de Geradores
 SPDA e Aterramento
 Transitórios Eletromagnéticos
 Dicas e sugestões para implantação da NR-10
 NR-10 Básico / NR-10 Complementar
Ministramos outros cursos sob consulta.
Ministramos também cursos “in company”.

SITES CRÍTICOS
Nos sites críticos tais como Bancos, Hospitais, Data-Centers,
Empresas de Telecomunicações, etc, o custo de uma
paralisação é extremamente alto por se tratar de perda de
vidas, perda de negócios, perda de transações todos
vinculados à continuidade de serviço.
Nossa empresa possui uma experiência de mais de 15 anos
em operação e manutenção de data-centers perfazendo
mais de 1.173.000 Hh em seus contratos. Contratos em
sites com mais de 1000 m2 de piso branco.
Atuamos em elétrica e ar-condicionado e damos assistência
de nossa sede 24 horas.
 Apoio à decisões de projeto
 Soluções de problemas de aterramento
 Soluções de problemas de qualidade de energia
 Estudos de Transitórios Eletromagnéticos
 Laudos de instalação
 Licenças
 Etc
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GEPOWER
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 12 Engenheiros no qquadro
 Mais de 6753 dias seem acidentes com afastaamento
na área de eletricidaade
mentos de últtima geração
o
 Equipam
 É uma empresa refeerência em esstudos elétriicos
 Acervo técnico
t
de noormas atualizadas
 Trabalha
a para empreesas naciona
ais e multinacionais
 Trabalha
a em todo o território na
acional
 Atua em
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 Na mesm
ma empresa possui Enge
enharia de Esstudos e
Engenha
aria de Camppo
 Nasceu com vocaçãoo para estudos elétricos,
o
projetoss e engenharria de campo
 Cresceu mais de 1000 vezes em 19
1 anos
os recebidos por
 Vários prêmios/recoonhecimento
excelênccia em serviçços
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