
Desenvolvimento, aplicações e serviços 
para o setor de geração e distribuição 
de energia elétrica.



Turbo Drive - Manutenção e Consultoria

Comissionamento e Start-up

Com equipe experiente a Turbo Drive executa e gerencia, 
desde a montagem até a entrega para a operação, sistemas 
elétricos industriais de baixa, média e alta tensão. 
Atua principalmente em sistemas de geração, elevação e 
distribuição de energia executando todos os ensaios 
necessários para garantir o funcionamento dos 
equipamentos instalados.
Start-up de sistemas de excitação e regulação de velocidade 
e controle de energia (ABB, Grameyer, Basler, Reivax, WEG, 
Woodward, Varix, Automatronic).

Retrofit

A Turbo Drive fornece serviços de modernização de 
equipamentos e sistemas de controle, excitação, proteção e 
automação já instalados visando maior produtividade, 
versatilidade e confiabilidade operacional.

Manutenção

Realizamos manutenção eletromecânica preditiva, preventiva 
e corretiva em sistemas de geração e distribuição de energia. 
Dispomos de todos os equipamentos e profissionais 
especializados para avaliar e corrigir defeitos em sistemas 
elétricos afim de minimizar o tempo de paradas indesejadas.

Gama de equipamentos revisados:
g  Geradores síncronos
g Motores de grande porte
g  Subestações até 138 kV
g Cubículos alimentadores saída/neutro
g  Painéis de proteção e excitação
g Painéis de importação/exportação de energia
g  Sistemas de controle e supervisório
g Disjuntores de baixa e alta tensão

Engenharia

Realizamos estudos de curto-circuito, coordenação e 
seletividade da proteção para sistemas elétricos industriais, 
bem como executamos a implantação dos mesmos nas 
instalações do cliente.

Consultoria

Atuamos como engenharia do cliente acessorando desde as 
especificações até a implantação e a operação de sistemas 
elétricos.

Ensaio e Calibração de reles de proteção

Ensaio, calibração e implantação de estudos de seletividade 
em reles de proteção (SEL, GE, AREVA, ABB, SEG, 
SIEMENS, SCHNEIDER, PEXTRON)

Ensaios e comissionamento em subestações até 138 kV
g Relação de transformação
g Resistência de enrolamentos
g Resistência de contatos
g Simultaneidade de disjuntores
g Resistência de isolação
g Tensão aplicada até 60 kVcc
g Fator de potência de isolação
g Saturação de TCs de proteção
g Resistência de aterramento

A empresa Turbo Drive possui vasto conhecimento em manutenção preditiva, preventiva e corretiva 
em sistemas elétricos de potência, com assistência técnica 24 horas, que visa atender as 
necessidades do cliente no menor tempo possível.
Entre os serviços destacam-se as revisões do setor sucroalcooleiro, siderurgia, papeleiro, 
termoelétricas e PCHs.

Serviços



www.turbodrive.com.br

Atuamos com as melhores marcas do mercado, objetivando fornecer soluções eficientes para que o 
sistema de geração fique dimensionado às necessidades de cada cliente.

Soluções

g  Painéis de medição e faturamento
g  Painéis e cubículos de baixa e média tensão
g  Sistemas de excitação
g  Sistemas de regulação de velocidade
g  Sistemas de proteção
g  Sistemas de sincronismo e controle de 

geradores
g  Painéis de automação de processos
g  Softwares aplicativos para controle e 

supervisão de sistemas de geração e 
distribuição de energia
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