
Sistemas que geram
energia com Eficiência,
Controle e Automação  



A ERZEG

Com experiência de mais de 30 anos 
no mercado de geração de energia 
elétrica, entregamos Sistemas de 
Automação para usinas, industrias e 
diversos mercados, com proteção, 
eficiência, segurança, controle e 
garantia.



Produzimos soluções completas, e isso 
nos permite atuar em diversos mercados:

Soluções para CGHs, 
PCHs e UHEs
Experiência, qualidade e segurança nos 
tornam uma referência no mercado.
Possuímos soluções inovadoras, 
customizadas, de confiabilidade e 
personalizadas para seus Clientes 
fornecendo: 

- Projetos Elétricos;
- Sistemas de Excitação e Velocidade;
- Painéis de Serviços Auxiliares;
- Painéis de Controle e Proteção;
- Cubículos de BT e MT, CCMs;
- Sistemas de Automação e Supervisório.

Subestação
Projetos eletromecânicos, instalações e montagens. 
Soluções completas para novos empreendimentos ou mesmo retrofit.



Eletrocentros para CGHs, PCHs e Sistemas Fotovoltaicos
Solução integrada com projeto e fabricação modular e móvel para atender as necessidade que 
permitem:

- Instalação e fabricação total num ambiente de fábrica;
- Maior eficiência  nos Testes dos equipamentos;
- Confiabilidade  de  todo  o  sistema projetado;
- Diminuir  significativamente  o  tempo  de entrada de operação da usina;
- Projeto plug-play de fácil integração. 

Energia solar
Fornecemos Projetos e Soluções 
customizadas completas e em 
regime turn-key, de alta  eficiência, 
para sistemas de Geração de Energia 
Fotovoltaica Solar.

Desenvolvemos sistema digital de Supervisão e 
Controle que oferece a possibilidade de controlar as 
várias etapas do processo de operação de seu 
empreendimento. 
Além disso, possuímos um software de gestão e controle 
que integra todas as informações de operação, 
manutenção, segurança do trabalho e administração. 
Versátil e atende diversos segmentos.

Sistema de Supervisão, Gestão e Controle



Industrial
- Projetos de Engenharia;
- Eficiência energética;
- Automação de CLPs, CNCs para 
automação industrial, bem como 
Soluções para Industria 4.0;
- CCMs, Quadros, Painéis, Inversores, 
Soft-starters;
- Integramos soluções de Correção 
Fator de Potência, serviços de 
manutenção e consertos eletrônicos.

Mercado Livre de Energia
- Fornecimento do Sistema de Medição de Faturamento,  bem 
como todos os serviços necessários;
-  Adequação da subestação;
- Projetos;
- ART; 
- Comissionamento;
- Estudos de viabilidade de migração;
- Painel de Medição para Faturamento.

Serviços
Equipe de engenharia e manutenção 
especializada, altamente treinada, atuando 
em Serviços de Consultoria, suporte técnico  
in loco e Remoto, retrofits, Manutenção 
preventiva e corretiva, estudos de proteção 
bem como comissionamentos e START-UPs.
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