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Office: S ão Paulo/Brazil and Arnstadt/Germany

Quem nós somos:
Nós somos uma empresa de engenharia especializada em energia renovável o que inclui engenharia
elétrica e uma rede de operações ativa internacionalmente desde o início de 2017.
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Possuímos anos de experiência e conhecimento profissional o que nos torna especialistas em energia
industrial. Como desenvolvedores de projeto e operadores de rede, nós dominamos todo o processo e
as questões envolvidas ( veja algumas referências em nosso website). Além disso, nós temos um banco
de dados único com um acervo de mais de cem anos de concepção e planejamento para energias
renováveis. Nós queremos que você lucre através dos bons contatos de nossos colaboradores, o que
atualmente forma uma equipe de sete pessoas.

O que nós oferecemos:
Com a junção entre fabricantes de equipamentos, equipamentos certificados, usuários e operadores
de rede, nós desenvolvemos um trabalho planejado e preciso. Oferecemos suporte em todas as áreas
do plano de conecção elétrica nas fases de desenhos do seu projeto e também depois do
comissionamento. Nós daremos sempre todo o suporte necessário em caso de problemas com o seu projeto.
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O que nós difere / Nossa linha de trabalho

-

p
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-

Recebimento de todos os componentes elétricos do fabricante com a avaliação de um especialista
Nós garantimos atualizações e serviços sob medida a par do desenvolvimento tecnológico através
de uma ótima rede com fundamentos cientifícos
Nós oferecemos serviços a baixo custo através de home office
Análises das conecções com a rede elétrica (concepção) de acordo com padrões americanos e europ.
Desenvolvimento da rede e do plano de conecção (cartografia temática) de acordo com padrões
internacionais, serviços de atulizações gratuitas
Horários flexiveis de trabalho (24/7)
Avaliação/fabricação independente em nome de nossos cliente
Transparência nos cálculos (adequação para não técnicos)
Operação em rede mundial, se necessário ( adequação de preços quando requerido)
Avaliação técnica e econômica de proposta e oferta do seu componente
Serviços de consultoria referente ao desenvolvimento de novos mercados/ análises locais

-

Rede de conecção de cálculos para o seu projeto num preço fixo, independentemente de

-

mudanças de planos, por exemplo, na autorização do processo em no máximo 999€, sem
extra custo para expansões com 2 anos
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www.netzanschlussplanung.de

www.travel-maps.com

(in preparation)

www.grid-connection-planning.com

