Portfolio

Bem-vindo ao nosso portfólio.
Aqui você vai encontrar diversas soluções para sua
empresa, desde projetos de grande porte, até mão de
obra altamente especializada, Dividimos este material
em cinco partes:

Destaques
Projetos elétricos
Serviços
Energia
Produtos

Vamos lá?

Ah! E esses aqui na barra são os nossos contatos. Pode
chamar que um de nossos consultores está disposto a
te atender. :)
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A Tramo Engenharia

Com uma história que une qualidade técnica e paixão
pelo que se faz, a Tramo Engenharia foi fundada em
1991para atender à demanda dos serviços provenientes
da Asprol, uma empresa de projetos elétricos. A imagem
mental, se você quiser nos acompanhar, é essa: vários
projetistas, com suas mesas de desenho técnico, réguas
enormes, estiletes, lapiseiras, e muitos rolos de papel
vegetal. Eram serviços elétricos para algumas empresas,
pequenos quadros, e, enfim, não tinha como não
crescer. Começava ali uma jornada de sucesso.
O principal personagem por trás disso tudo é PAULO
FERNANDES. Bem quisto por onde passa, é daqueles
homens que não sabem ficar parados, sempre pensando
no que fazer para melhorar,
criando soluções e apontando
cirurgicamente melhorias em
seus projetos incríveis.
Felizmente, apesar de
dificuldades na década de
90, a Tramo se reergueu,
aumentando ainda mais sua
credibilidade no mercado,
seu leque de serviços,
implementando uma sede capaz de gerenciar tudo isso.
Sempre com o olhar de seu Paulo em total atenção.
Assim como ele, o que move a Tramo é paixão. Sabe
gente que ama fazer o que faz? É isso. O tempo passa
ligueiro demais, como ele mesmo diz, mas que bom que
estamos aqui para continuar essa jornada de sucesso e
clientes satisfeitos.

Destaques

Subestações

Projetos e Montagens
As subestações são centrais de distribuição elétrica
projetadas e instaladas para transmitir energia de alta
tensão para um destino final de usuários, podendo ser
uma indústria, empresa, ou grandes prédios.Existem
vários tipos de subestações e nós sabemos exatamente
todos os detalhes para que seja projetada e instalada
com segurança.

Instalações SPDA

Projetos, instalação, manutenção e laudo
Por ano, o Brasil é atingido por 50 milhões de raios,.
O Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas
(SPDA) evita e minimiza o impactos dos efeitos das
descargas atmosféricas nos imóveis, impedindo
incêndios, explosões, danos materiais e, até mesmo,
salvando pessoas. Trabalhamos com projetos SPDA,
instalações, manutenção e laudos técnicos.

Instalações Elétricas

Projetos, instalação, manutenção
Projetar instalação elétrica é pensar e desenhar o que
será feito, levando em conta segurança e eficiência,
segundo as normas técnicas. Já a instalação elétrica
compreende a implementação física dos componentes
das ligações elétricas, a conexão entre a fonte
geradora de energia elétrica e as cargas elétricas.
Podem ser prediais, comerciais e industriais, e ainda
ser classificada por baixa ou média tensão. Na Tramo
Engenharia, trabalhamos com instalações industriais,
construção civil, eletrocentro e à prova de explosão.

Contratos Turn-Key
No Turn-Key

fornecemos um pacote completo de serviços

em todas as suas etapas,
desde a consultoria inicial à manutenção pós-instalação.
Essa centralização facilita o controle e acompanhamento
do projeto, estando com a Tramo a responsabilidade
por todas as fases executivas do projeto.

e soluções para um projeto

Carregamento de veículos elétricos
Projeto, instalação

A principal função do sistema de controle de carga
é preservar a infraestrutura elétrica do condomínio
e garantir a segurança dos moradores. O sistema de
carregamento veicular leva a carga necessária aos veículos e
gerencia a utilização individual, tudo associado a um sistema
inteligente e remoto.

Terceirização de mão de obra
A terceirização de mão
de obra é uma prática
permitida no Brasil
desde a década de 50
e possibilita contratar
serviços ou mão de
obra sem firmar vínculo
empregatício. O objetivo
é que a sua empresa, por
exemplo, possa alocar
nossos funcionários e
não se preocupar com
a gestão deles.

Toda a
burocracia fica conosco
e eles vão fazer o serviço
designado. Assim, a empresa contratante pode focar na
sua área estratégica.

Estudo de proteção e seletividade
Por meio do EPS podemos determinar

quais equipamentos

de proteção elétrica devem ser instalados e o quanto
de tensão eles suportam,

junto, com estudo de nível de
curto circuito das instalações. Tudo parametrizado para
possibilitar a segurança das instalações, bem como
o impedimento de falhas na rede da concessionária
originadas por defeitos nas instalações consumidoras.
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Cubículos e disjuntores de média tensão
O cubículo de média tensão é um equipamento
destinado para o abrigo de instalações elétricas e para
a organização de cabos, compreendendo as unidades
funcionais de compartimento de barras, de manobras e
de conexão.

Painéis e quadros de baixa tensão
Projeto e montagem

Painéis e quadros de baixa tensão podem ser
instalados em diversos locais, devido a sua amplitude
de possibilidades. Normalmente regulam a fonte de
energia elétrica que é fornecida para todos os outros
locais do estabelecimento,

e podem apresentar diversas
potências. Dentro das normas, proporcionam controle e
proteção aos diversos circuitos dentro do seu sistema de
distribuição. Além disso, eles podem medir, monitorar
e fazer comunicação remota de tudo o que está
acontecendo dentro dos seus sistemas de distribuição
de energia elétrica.

Projetos Elétricos

Nos destaques já falamos um pouco sobre alguns
de nossos trabalhos, como subestações, instalações
elétricas e SPDA. Esses três itens, e alguns outros,
também fazem parte dos nossos projetos elétricos.
É, aliás, o passo que antecede a própria instalação, visto
que os projetos trazem segurança, seguem normas
à risca e visam contribuir para que tudo seja feito da
maneira mais inteligente e com menor custo para o
cliente.
Esses são os tipos de projetos que nós fazemos:
Projetos de subestações
Projetos de instalações elétricas
Projetos SPDA (Sistema de proteção contra descargas
atmosféricas)
Projetos SDAI (Sistema detecção e alarme de incêndio)
Projetos de combate a incêndio
Projetos de classificação de área
Projetos de instalações elétricas para área classificada
Projetos de painéis
Projetos de carregamento veicular
Projeto de Energia Solar

MAIS DETALHES:

Projetos SDAI

Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio
O Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI) tem
a função de identificar imediatamente incêndios em fases
iniciais, nas áreas estabelecidas, e ativar equipamentos
de alta sensibilidade e tecnologia com o objetivo de
preservar vidas e patrimônio.

Projetos de classificação de área

Projetos de instalações elétricas para área classificada
Conforme a NR 10, área classificada é um “local com
potencialidade de ocorrência de atmosfera explosiva”.
Nesse tipo de área, que é encontrada em inúmeras
instalações, devem ser tomadas precauções especiais
para a construção, montagem, instalação e utilização
de instalações e equipamentos elétricos,

uma vez que
o aquecimento acima de certos limites e os eventuais
centelhamentos podem ser capazes de inflamar a
atmosfera explosiva. Com o estudo, conhecemos os
gases e temperaturas para especificar os equipamentos
adequados.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Power Monitoring Expert
O PME é um software completo para gerenciamento
inteligente de energia que permite reduzir custos,
monitorar a rede elétrica e reduzir o tempo de
inatividade. Com ele, é possível, remotamente, rastrear
e otimizar o desempenho do equipamentos, analisar
o consumo de energia, descobrir oportunidades de
economia e gerar relatórios.

Eletrocentro

Trata-se de uma subestação modular para fornecimento
de energia, que é projetado e fabricado sob medida. O
Eletrocentro fornece sistemas elétricos e eletrônicos e
pode ser transportado e entregue completo com todos os
equipamentos, eliminando a necessidade de construções
em alvenaria. Recebe as ligações externas para as cargas
de entrada e de saída, além das redes e periféricos
necessários.

Instalações Elétricas

Trabalhamos com instalações elétricas para construção
civil, indústria, à prova de explosão e especiais (com,
dados, voz, som, video).

ESTUDOS
Adequação NR-12
Esta adequação prevê
a garantia de condições
ideais de segurança para
operadores de máquinas
e equipamentos de
sistemas de automação
industrial.

Nós somos
capacitados para orientar nossos clientes em todas
as fases do processo, desde informações referentes
às normas e regulamentos aplicáveis à máquina
e a segurança do operador até o treinamento
dos colaboradores. Desenvolvemos os projetos e
modelos das máquinas em 3D, utilizamos soluções
homologadas dos maiores fabricantes de componentes
de segurança do Brasil e do mundo, além de contar
com serralharia própria.
Realizamos:
Elaboração de Laudos e Apreciação de Riscos;
Elaboração de projeto elétrico e mecânico;
Adequação de máquinas;
Emissão de Laudo e ART da instalação.

Análise Preliminar de Risco
A APR é uma das ferramentas da Segurança do
Trabalho que consiste em estudar todas as nuances
do ambiente, prever e antecipar possíveis acidentes, e,
então evitá-los com estratégias e alternativas. É preciso
analisar cada etapa do trabalho de uma obra, por
exemplo, e sugerir novas formas de atuação.

Energia

Programas de Eficiência Energética
Por meio do estudo e implementação de programas
de eficiência energética, é possível reduzir custos com
energia e ainda ajudar o meio ambiente. Isso significa,
muitas vezes, substituir equipamentos, modificar
hábitos e criar alternativas para otimizar o uso das
fontes de energia.

BESS
É um

sistema modular de armazenamento e gerenciamento

que pode ser configurado para
desempenhar inúmeras funções. O sistema é
composto por uma solução de controle e gestão
energética, que coordena os modos de operação
e otimiza seu funcionamento, garantindo maior
eficiência e aproveitamento dos recursos.
de energia elétrica

w w w . t ra m o e n g e n h a r i a . c o m . b r
81 8584-85485

Energia Solar

Projeto e instalação
O sistema de energia solar fotovoltaica utiliza
painéis solares que captam a luz e geram, pelo efeito
fotovoltaico, correntes elétricas contínuas, que são
convertidas para correntes alternadas pelo inversor
solar. Dessa forma, a eletricidade está pronta para ser
distribuída no local, gerar créditos de energia ou ser
armazenada. É energia limpa e bastante econômica, tanto
para residências quanto para indústrias e comércios.

Produtos
Montamos e instalamos quadros elétricos e Evokits,
certificados com as melhores marcas do mercado.
QUADROS ELÉTRICOS

Painel de Baixa Tensão

Painel de Baixa e
Média Tensão

EVOKIT
Disjuntor de média tensão

HÁ 30 ANOS
CRIANDO SOLUÇÕES INTELIGENTES
INOVANDO NO SETOR ELÉTRICO
PLANEJANDO COM REDUÇÃO DE CUSTOS
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