ENERGIA SOLAR
Fornecimento e instalação de placas
solares para geração de energia elétrica.

GRUPOS GERADORES
Venda, locação e manutenção preventiva
e corretiva em grupos geradores a diesel
e a gás.

SUBESTAÇÃO DE ENERGIA
Elaboração de projetos, implantação
e manutenção em subestação de energia.
Adequação de cabine primária para o mercado livre.

REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Projeto, implantação, construção
e manutenção de redes de distribuição
de energia.

ENGENHARIA
Instalação e manutenção elétrica em
baixa tensão. Projeto e laudo de SPDA,
banco de capacitores.

MANUTENÇÃO PREDIAL
Manutenção predial nas áreas de elétrica,
civil, hidráulica, lógica e refrigeração.

MATO GROSSO (MT)
Rua Conselheiro Enio Vieira, nº 53
Alvorada - Cuiabá
(65) 3055-0245 / (65) 3055-0210

MATO GROSSO DO SUL (MS)
Av. Gury Marques, nº 5592
Jd. Monumento – Campo Grande
(67) 3356-0025 / (67) 3045-3625

GOIÁS e DF
Rua 85B, nº 54
Setor Sul – Goiânia
(62) 3202-3932

SOBRE NÓS

A COGERA Energia, uma
empresa fundada em 2012 na
cidade de Campo Grande/MS,
através do vislumbre de
oportunidades de atuação
no mercado nacional, é amplamente conhecida em seu ramo
de atuação e referenciada
como sinônimo de qualidade
e segurança na prestação
de serviço.

Buscando sempre a inovação tecnológica, a empresa permanece
focada no que há de mais moderno em termos de procedimentos
e equipamentos, visando garantir aos clientes o mais alto grau
de satisfação.
A COGERA Energia conta com uma frota de veículos equipados, além
de engenheiros e técnicos especializados e experientes em nossas
áreas de atuação, visando proporcionar soluções que assegurem
a resolução dos problemas de nossos clientes.
A empresa possui bases próprias em Campo Grande/MS, Cuiabá/
MT, Goiânia/GO e Distrito Federal, mas atende em todo o Brasil
através de nossos profissionais alocados com soluções completas
para energia solar, subestação de energia e grupos geradores.

MATO GROSSO - MT
Rua Conselheiro Enio Vieira, Nº 53
(65)3055-0245 | (65) 3055-0210
Alvorada

MATO GROSSO DO SUL - MS
Rua Gury Marques, Nº 5592
(67)3356-0025 | (67) 3045-3625
Jardim Monumento

GOIÁS e DF
Rua 85B, Nº 54
(62) 3202-3932
Setor Sul

MANUTENÇÃO
A COGERA Energia oferece manutenção preventiva
e corretiva em grupos
geradores, contratual ou
pontual, com especialidade
na parte elétrica, mecânica, potência e comando.
Atendemos a nível de
Brasil através de nossos
proﬁssionais alocados em
cada região.

MATO GROSSO (MT)
Rua Conselheiro Enio Vieira, nº 53
Alvorada - Cuiabá
(65) 3055-0245 / (65) 3055-0210

GRUPO
GERADOR
LOCAÇÃO
A empresa dispõe
de grupos geradores
de várias potências para
locação, todos revisados
e de baixo consumo
de combustível.

MATO GROSSO DO SUL (MS)
Av. Gury Marques, nº 5592
Jd. Monumento – Campo Grande
(67) 3356-0025 / (67) 3045-3625

VENDA
A COGERA Energia possui
representantes técnicos
e comerciais da GENERAC,
terceira maior montadora
de Grupos Geradores
do mundo, dispondo
de máquinas a pronta
entrega, de várias
potências, com altíssima
tecnologia e conﬁabilidade.

GOIÁS e DF
Rua 85B, nº 54
Setor Sul – Goiânia
(62) 3202-3932

ENERGIA SOLAR

ENERGIA FOTOVOLTAICA
Projeto, venda e instalação de sistemas de geração de energia solar
fotovoltaica, composto por painéis solares, inversores, auto-transformadores, suportes para diversos tipos de telhados, cabeamento e conectores.
A COGERA Energia efetua o dimensionamento e preciﬁcação
do gerador solar diretamente através do site da empresa.
A título de consultoria, a empresa modela o projeto em
software especíﬁco da área solar, apresentando os resultados técnicos e econômicos do sistema modelado.

MATO GROSSO (MT)
Rua Conselheiro Enio Vieira, nº 53
Alvorada - Cuiabá
(65) 3055-0245 / (65) 3055-0210

MATO GROSSO DO SUL (MS)
Av. Gury Marques, nº 5592
Jd. Monumento – Campo Grande
(67) 3356-0025 / (67) 3045-3625

GOIÁS e DF
Rua 85B, nº 54
Setor Sul – Goiânia
(62) 3202-3932

SUBESTAÇÃO
DE ENERGIA

PROJETO E
IMPLANTAÇÃO
Elaboração de projetos de:
- Sistema de Medição
de Faturamento (SMF);
- Adequação de carga;
- Entrada de Energia;
- Medição, Proteção
e Seletividade.
A empresa também executa
projetos de construção
de postos de transformação
e subestação de energia,
de todas as potências,
de 13,8 kV a 138 kV.

MATO GROSSO (MT)
Rua Conselheiro Enio Vieira, nº 53
Alvorada - Cuiabá
(65) 3055-0245 / (65) 3055-0210

MIGRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO
O MERCADO
CORRETIVA E
LIVRE
PREVENTIVA
A COGERA realiza adequação de cabine primária para
o mercado livre de energia.
Efetuamos a instalação de
painel, comunicação, cabeamento blindado, etc. Já
migramos mais de 200
unidades para ACL.

MATO GROSSO DO SUL (MS)
Av. Gury Marques, nº 5592
Jd. Monumento – Campo Grande
(67) 3356-0025 / (67) 3045-3625

A COGERA Energia executa
manutenção preventiva
e corretiva em subestações,
incluindo transformadores
de energia, disjuntores
de média tensão, chaves
seccionadoras, relés
de proteção, termograﬁa.

GOIÁS e DF
Rua 85B, nº 54
Setor Sul – Goiânia
(62) 3202-3932

ENSAIO DIELÉTRICO
EM EPI’S E EPC’S

A COGERA realiza ensaios dielétricos em EPIs e EPCs, conforme normas
especíﬁcas. Após a realização do serviço, é emitido um laudo dos resultados,
assinado por um responsável técnico com registro no CREA.
Os equipamentos aprovados recebem um selo constando a data de execução,
bem como sua data de validade.

SEGURANÇA E QUALIDADE
A COGERA Energia executa serviços de inspeção visual, dimensional e testes
de isolação, utilizando equipamento de injeção de tensão certiﬁcado e calibrado por órgão acreditado pelo INMETRO, visando garantir a veracidade
e procedência dos ensaios realizados.

MATO GROSSO (MT)
Rua Conselheiro Enio Vieira, nº 53
Alvorada - Cuiabá
(65) 3055-0245 / (65) 3055-0210

MATO GROSSO DO SUL (MS)
Av. Gury Marques, nº 5592
Jd. Monumento – Campo Grande
(67) 3356-0025 / (67) 3045-3625

GOIÁS e DF
Rua 85B, nº 54
Setor Sul – Goiânia
(62) 3202-3932

ENGENHARIA
SPDA E ATERRAMENTO
Elaboração de projetos e execução de instalação de sistema de proteção contra
descargas atmosféricas – SPDA e aterramento, de acordo com a NBR5419
e demais documentos técnicos pertinentes.
Emissão de Atestado de Conformidade Elétrica, conforme exigência do Corpo
de Bombeiros, para obtenção do AVCB.

CORREÇÃO DE FATOR DE POTÊNCIA
A COGERA Energia fornece mão de obra qualiﬁcada para solucionar o baixo
fator de potência da unidade consumidora através de instalação de banco
de capacitores ﬁxo ou automático.
Além disso, a empresa efetua manutenção em bancos de capacitores
existentes, com reparametrização, troca de componentes e demais anomalias
que se apresentarem.
A empresa trabalha com células capacitivas, contatoras e demais dispositivos
de primeira linha, a ﬁm de garantir maior vida útil do sistema e segurança
das instalações elétricas.

MATO GROSSO (MT)
Rua Conselheiro Enio Vieira, nº 53
Alvorada - Cuiabá
(65) 3055-0245 / (65) 3055-0210

MATO GROSSO DO SUL (MS)
Av. Gury Marques, nº 5592
Jd. Monumento – Campo Grande
(67) 3356-0025 / (67) 3045-3625

GOIÁS e DF
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INSTALAÇÕES DE
BAIXA TENSÃO
Instalação e manutenção em
baixa tensão, incluindo quadros
de distribuição, termograﬁa,
análises de grandezas elétricas,
aterramento, etc.

MANUTENÇÃO
PREDIAL
Execução de manutenção
predial nas áreas de elétrica,
hidráulica, civil, lógica e
refrigeração, através de
contrato ou pontualmente.
Atendimento a condomínios
residenciais, agências bancárias,
empresas em geral, etc.

LAUDOS
Elaboração de laudos técnicos
relacionados com a área de
elétrica.
Elaboração de atestados
e documentos técnicos com ART
para apresentação aos órgãos
competentes a ﬁm de liberar
o funcionamento do estabelecimento em questão.

MATO GROSSO (MT)
Rua Conselheiro Enio Vieira, nº 53
Alvorada - Cuiabá
(65) 3055-0245 / (65) 3055-0210

MATO GROSSO DO SUL (MS)
Av. Gury Marques, nº 5592
Jd. Monumento – Campo Grande
(67) 3356-0025 / (67) 3045-3625

GOIÁS e DF
Rua 85B, nº 54
Setor Sul – Goiânia
(62) 3202-3932

NOSSOS

PARCEIROS

ATENDIMENTO EM
TODO O BRASIL

Bases Próprias

Profissionais
Telefones de Plantão:
GO - (62) 99940-7080
MT - (65) 99681-4732
MS - (67) 99230-7931

www.cogera.com.br / contato@cogera.com.br
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