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A E24 é fornecedora líder de soluções para geração, conversão, 
armazenamento, transmissão e cobrança de energia. A E24 
desenvolve e fabrica as soluções de energia mais duráveis, 
eficientes e confiáveis do mercado, adaptadas às aplicações e 
locais mais exigentes do mundo.

Na E24, aproveitamos o tempo para entender as necessidades 
do cliente e desenvolver soluções adaptadas que diminuam os 
custos de energia, preservem o meio ambiente e melhorem a 
qualidade de vida.

E24 compreende os desafios das infra-estruturas eléctricas 
deficientes e leva em consideração as piores condições 
operacionais disponíveis em alguns locais. As soluções E24 
são projectadas para operar e aceitar fontes de energia de má 
qualidade, ao mesmo tempo em que fornecem uma energia limpa 
e ininterrupta para sua carga crítica.

Apagões, quedas de energia e surtos podem ser extremamente 
prejudiciais e dispendiosos, a E24 construi soluções que incluem 
redundâncias de vários níveis para manter seus clientes em 
segurança mesmo no caso de falha remota do equipamento.

As necessidades de energia estão em constante evolução. As 
soluções de E24 dinamicamente acompanham os clientes, sendo 
modulares e escalonáveis, permitindo que eles actualizem com 
rapidez e economia.

Por meio de seus escritórios regionais de vendas e suporte, os 
consultores de energia da E24 estão à disposição para ajudá-lo 
a configurar as soluções ideais para suas aplicações. A rede de 
parceiros e instaladores de E24 garante pronta entrega e suporte.

As soluções de E24 podem ser monitorizadas remotamente, 
permitindo que a E24 supervisione todas as etapas da execução 
de alguns dos projectos mais complexos.
Operating in a fast-paced industry, E24 continuously invests in 
R&D to ensure that it remain at the forefront of renewable energy 
innovations.

Operando em uma indústria de ritmo acelerado, a E24 investe 
continuamente em P&D para garantir que permaneça na 
vanguarda das inovações em energia renovável.

“Na E24, aproveitamos o tempo para 
entender as necessidades do cliente 
e desenvolver soluções adaptadas 
que diminuam os custos de energia, 
preservem o meio ambiente e 
melhorem a qualidade de vida.”

A E24 opera escritórios regionais para 
atender clientes na América do Norte, 
Europa, Eurásia, Oriente Médio e África.



Soluções 
Inovadoras de 
Geração de 
Energia

Na E24, entendemos que gerar energia renovável 
pode ser um desafio: a geração de energia solar exige um 
espaço que nem sempre está disponível. Dependendo do 
perfil do cliente e da tarifa da concessionária, o armaze-
namento de energia pode ou não ser necessário para arma-
zenar a energia gerada.

É com esse espírito que a E24 desenvolveu soluções de 
geração de energia pré-projectadas que podem ser com-
binadas com as Soluções de Armazenamento de Energia 
para resolver de maneira elegante, económica e confiável 
os desafios energéticos mais complexos. Construímos as 
soluções de geração de energia mais inovadoras, confiáveis 
e versáteis, com especial atenção para a estética.

E24 interage com os clientes através de sua equipe de con-
sultores de energia, que dedicam tempo para ouvir seus 
problemas, a fim de optimizar a configuração da solução 
necessária.

Os consultores de energia da E24 fornecem simulações e 
projecções financeiras detalhadas, dando aos clientes uma 
visão clara do desempenho esperado de seus investimen-
tos antes da tomada de decisões. A E24 garante que as 
soluções sejam configuradas de maneira ideal para atender 
aos requisitos do cliente, obtendo o mais alto retorno sobre 
o investimento.

Os consultores de energia da E24 trabalham em conjunto 
com os clientes para alcançar um plano de pagamento ad-
equado - seja de aluguer, compra ou Pay As You Go (PAYG) 
- que permite que eles permaneçam dentro do orçamento e 
alocam fluxos de caixa.

A E24 oferece soluções modulares de geração de energia pré-
projectadas para melhor atender às suas aplicações pretendidas:

eSolar™ é uma solução de geração de energia foto voltaica pré-
projectada na rede, que vai desde os telhados até a escala de 
serviços públicos.

eSolar-Hybrid™ permite que a energia solar seja alimentada à 
rede através de net-metering (on-grid) ou direccionada para 
uma solução de armazenamento de energia a ser usada quando 
necessário.

eAgri ™ é uma solução projectada especificamente para a 
agricultura, fornecendo electricidade de custo efectivo em 
campo para alimentar bombas de água sem a necessidade de 
geradores volumosos.

eParking™ é um abrigo de estacionamento moderno e elegante 
que fornece sombreamento para veículos, optimizando o espaço 
não utilizado e gerando energia renovável para sua casa ou 
empresa.

E24 Soluções de Geração de Energia:

“Construímos as soluções de 
geração de energia mais inova-
doras, confiáveis e versáteis, com 
especial atenção para a estética”



fig.1 E24 Telhado Solar para Azulejos (alumínio anodizado)
fig.2 E24 Telhado eSolar Solution alimentando um edifício
fig.3 Usina de energia solar-diesel desligada da rede
fig.4 E24 eAgri alimentando uma bomba para irrigar um 
campo de milho.
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As soluções de geração de energia E24 podem ser combinadas 
para criar sistemas de geração de energia híbrida:

Diesel/Solar: conecte geradores a diesel e plantas de energia 
solar por meio de controladores. A geração de energia solar 
é periodizada durante o dia, economizando combustível e 
manutenção, enquanto os geradores fornecem energia à noite. 
Essa tecnologia é particularmente adaptada para grandes 
plantas eléctricas fora da rede, instaladas em áreas remotas, 
onde o combustível é barato.

Diesel/Solar/Storage: combina geradores solares PV e a diesel, 
com armazenamento adicional para maior versatilidade e 
autonomia. A energia solar gerada durante o dia é armazenada 
para ser utilizada à noite e os geradores são mantidos como 
backup de emergência.

E24 Combina Fontes de Energia:
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Soluções 
Avançadas de 
Conversão 
de Energia

No mundo de hoje “sempre ligado, sempre disponível”, 
onde a energia está se tornando cada vez mais preciosa. 
A E24 desenvolve e comercializa uma linha abrangente de 
soluções de conversão de energia, incluindo sistemas UPS, 
rectificadores, inversores, estabilizadores e carregadores 
de bateria, para solucionar os problemas de energia mais 
complexos do mundo.

A filosofia E24 é criar produtos e soluções projectados 
sob medida, com os recursos necessários adequados para 
se adaptar às necessidades do cliente e não o contrário. 
Acreditamos firmemente que a globalização não significa 
padronização. É por isso que nossos produtos são 
construídos de maneira diferente de acordo com seu 
mercado alvo. Produtos e soluções de E24 abrangentes 
são projectados com a preocupação de cada detalhe, a fim 
de proporcionar o mais alto grau de satisfação aos seus 
usuários.

Flexibilidade, adaptabilidade e capacidade de actualização 
estão constantemente na mente de nossos projectistas, 
seja para aplicações residenciais, comerciais ou 
industriais. E24 fornece produtos de qualidade, fáceis 
de usar e praticamente construídos em torno das 
necessidades actuais e futuras dos clientes.

Independentemente de serem necessárias soluções padrão 
ou personalizadas, oferecemos a milha extra necessária 
para exceder as expectativas de nossos clientes.

Fontes de Alimentação Ininterrupta (UPS)  Variando de 1 a 
3000 KVA estão disponíveis como transformador ou sem 
transformador. Utilizamos a mais avançada tecnologia DSP 
(Processamento de Sinal Digital) de alta frequência para 
alcançar as mais altas eficiências possíveis e as unidades mais 
leves e compactas. A maioria das nossas unidades UPS podem 
ser conectadas em paralelo para aumentar a confiança através 
da redundância NX.

Rectificadores  que variam de industrial para telecomunicações 
podem ser personalizados para atender às necessidades do 
cliente. Nossos modelos padrão fornecem 24, 48, 60, 110, 220 
VDC com correntes de saída de até 500 A.

Soluções de Conversão de Energia E24

E24 desenvolve e comercializa 
uma gama abrangente de 
soluções de conversão de 
energia para resolver os 
problemas de energia mais 
complexos do mundo”



  ffig.1     Série SH-UPS
fig.2       Série OL3DC-UPS 
fig.3       Série OL3M-UPS
fig.4       Linha de Montagem do OL3D-UPS
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Interruptores estáticos, bypass externo, transformadores e 
estabilizadores  da mais alta qualidade são fornecidos como 
padrão ou personalizados para atender às especificações do 
cliente.

Ampla Escolha de Baterias para melhor atender as aplicações 
requeridas, incluindo, mas não limitadas a: 
• AGM
• Gel
• OPZV 
• OPZS
• Níquel Cádmio
• Ferro de litio 
• Chumbo -Carbono



Soluções de 
Armazenamento 
de Energia 
Versáteis e 
Económicas

Com a expansão demográfica e económica do planeta, 
o crescente uso de electricidade em todos os sectores, 
o tempo e os recursos necessários para actualizar a 
capacidade da rede e a implantação de energia renovável 
descentralizada, está se tornando mais difícil para as 
concessionárias estabilizarem a disponibilidade de 
energia na grade.

No lado da geração de energia, as concessionárias estão 
recorrendo a medidas financeiras para encorajar ou 
desencorajar o consumo em determinados momentos 
do dia, a fim de tentar manter o consumo na rede o mais 
estável possível.

A demanda de energia superou a oferta em tal proporção 
que as concessionárias não conseguem evitar apagões 
resultantes de sobrecargas de rede. Em alguns países, a 
lacuna entre a oferta e a demanda cresceu tanto que as 
concessionárias são forçadas a racionar a disponibilidade 
de energia através de apagões regulares.

No lado do consumidor, a diminuição gradual das tarifas 
alimentação está fazendo com que a conta de energia 
cresça ainda mais, mesmo para aqueles que investiram em 
energia foto voltaica e/ou energia eólica. Nos países onde 
a energia é racionada, os consumidores estão recorrendo a 
geradores a diesel que deram as seguintes desvantagens:

• Poluição atmosférica e ruído 
• O espaço necessário pode não estar disponível
• Reabastecimento repetitivo
• Manutenção regular

A tecnologia de armazenamento de energia E24 adapta os 
sistemas de energia existentes e garante uma economia 
substancial em relação a qualquer alternativa baseada 
em combustível, melhorando a qualidade da energia, 
removendo ruídos, poluição ambiental e limitando a 
intervenção humana.

eHome™ é uma solução de armazenamento de energia económica e 
compacta que oferece 20A para pequenas aplicações residenciais/
comerciais.

eVilla™ é uma solução de armazenamento de energia on-line projectada 
para aplicações residenciais. eVilla é particularmente adequado para 
clientes que sofrem de redes instáveis e frequentes falhas de energia. 
eVilla não apenas fornecerá energia 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
sem cortes de energia, mas também garantirá uma electricidade limpa 
para sua carga em qualquer circunstância.

eBusiness™ é semelhante a eVilla com a redundância adicionada que 
pode ser valiosa ao alimentar cargas críticas como centros de dados, 
servidores e equipamentos de telecomunicações.

eBuilding™  é uma solução centralizada de armazenamento de energia 
projectada para alimentar edifícios ou aplicações de vários inquilinos. 
eBuilding inclui os controles para monitorar todos os consumos de 
inquilinos e distribuir o custo de energia de forma justa entre eles.

eFactory™ é projectado para alimentar fábricas ou cargas industriais. 
Evita a interrupção de carga em caso de cortes de energia e combina 
a energia solar para reduzir os custos de energia e atrasar o início dos 
geradores no caso de um corte de energia.

Soluções E24 de Armazenar Energia 

“A tecnologia de armazenamento 
de energia E24 adapta qualquer 
sistema de energia existente 
e garante uma economia 
substancial”
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    fig.1 Solução E24 eFactory fornece 3 horas de   
          backup durante apegues para uma carga industrial.
fig.2 Solução E24 eVilla fornece 4 horas de backup  
           durante apagões.
fig.3  Solução E24 eHome alimenta um apartamento com 
           20A de energia durante apagões. 

eTelecom™ é especificamente concebido para locais de células 
móveis e estações de retransmissão em locais fora da rede, 
fornecendo energia solar 24/7 sem necessidade de manutenção..

eVillage™ é uma solução de armazenamento chave para áreas que 
sofrem frequentes interrupções de energia ou nenhuma conexão 
com a rede. Combinado com a tecnologia de transmissão e 
facturação de energia E24, o eVillage capacita aldeias 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, principalmente a partir de fontes 
renováveis.

eGrid™ é projectado especificamente para utilitários que exigem 
estabilização de grade. eGrid é capaz de fazer o barbear máximo, 
a mudança de carga e a regulação de frequência.

  fig.3



Soluções de 
Transmissão de 
Energia Rural

Hoje, 1,2 bilhão de pessoas em todo o mundo - 
uma em cada seis pessoas no planeta - não tem 
acesso à eletricidade. Com base em um cenário 
de negócios como de costume, projeta-se que 
cerca de 780 milhões de pessoas permaneçam 
sem ele até 2030. É necessária uma nova 
abordagem radical para que essa trajetória seja 
sanada.

Uma semelhança chocante nesse grande número 
é a divisão urbano-rural: mais de 80% dos que 
sofrem de pobreza energética vivem em áreas 
rurais.

Devido à falta de acesso à eletricidade e às 
fontes de energia modernas, as pessoas em 
todo o mundo, especialmente nas comunidades 
rurais, lutam para sair do ciclo de pobreza. O 
acesso confiável à energia confere benefícios 
socioeconômicos consideráveis, permitindo que 
as lojas e as empresas permaneçam abertas 
por mais tempo, dando às comunidades acesso 
a melhores cuidados de saúde e fornecendo às 
crianças iluminação doméstica durante o período 
de estudo após as aulas. A eletrificação também 
reduz substancialmente o crime e os acidentes 
de carro, pois mantém as ruas iluminadas à 
noite.

A E24 desenvolveu uma maneira nova e muito 
mais barata de distribuir eletricidade. Ele não 
apenas usa a tecnologia de rede inteligente para 
permitir que cada usuário monitore e controle 
seu consumo de energia, mas também inclui 
fibra ótica nos mesmos cabos de energia para 
fornecer internet a todos os lares.

O E24 oferece soluções de transmissão modular 
pré-projetadas especificamente projetadas para 
áreas rurais onde a eletrificação tradicional pode 
ser muito cara, dado o baixo consumo de energia 
dos assinantes.

A tecnologia de transmissão E24 é rapidamente 
implementável e projetada de maneira a 
ser facilmente adaptável ao crescimento da 
população.

LV™ é uma rede de transmissão de energia de baixa tensão 
econômica, projetada principalmente para micro-redes, que 
permite eletrificar áreas com um diâmetro médio de 0,5 km.

MV4 ™ é uma rede de transmissão de energia 4KV econômica, 
projetada principalmente para micro-redes, que permite 
eletrificar áreas com um diâmetro médio de 2,5 km.

MV7 ™ é uma rede de transmissão de energia 4KV econômica, 
projetada principalmente para micro-redes, que permite 
eletrificar áreas com um diâmetro médio de 10 km.

Soluções de Transmissão de Energia E24

“A tecnologia de transmissão 
de energia E24 torna possível 
eletrificar qualquer área rural 
com um tempo de recuperação 
de capital muito curto”



  fig.2

fig.1  E24, que estabelece um cabo MV4 (energia e   
 fibra).
fig.2  Os transformadores E24 Smart Step Down   
 permitem controlar que nenhum roubo é possível  
 na rede enquanto fornece dados valiosos relacio 
 nados ao consumo de energia do consumidor.
fig.3   E24 utiliza uma técnica de implantação simples,  
 rápida e rápida, que permite cobrir rapidamente  
 uma grande área com o mínimo de ferramentas e  
 recursos.
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Soluções de 
Faturamento de 
Energia

Ao tentar resolver um problema complexo, não 
é apenas necessário que a solução funcione, 
mas deve ser adaptada ao perfil do cliente: 
nível de instrução, nível de renda, praticidade da 
operação a longo prazo dessa solução, etc.

O E24 entende que, uma vez que está tentando 
trazer uma solução completa de eletrificação 
turnkey para áreas remotas não eletrificadas 
ou sujeitas a apagões constantes, também 
deve incluir uma solução de cobrança que 
resolva a distribuição dos custos de maneira 
justa e eficiente entre os assinantes, enquanto 
reduzindo ao máximo os custos administrativos 
das cobranças.

O E24 acredita em uma abordagem pré-
paga, permitindo que cada assinante esteja 
constantemente ciente do orçamento que está 
gastando em eletricidade e evite ser surpreendido 
por uma conta que não pode pagar. O E24 oferece 
três soluções pré-pagas da seguinte forma:

• Solução de cobrança de cartões de energia 
E24

• Solução E24 Energy Cards Plus Billing
• Solução de cobrança de token E24

Dependendo do projeto, o operador da solução 
de eletrificação E24 pode selecionar a solução de 
cobrança mais adaptada de maneira a se adaptar 
de maneira ideal ao perfil dos assinantes, às 
jurisdições legais da área de execução do projeto 
e ao modelo financeiro ideal a ser aplicado. .

Com o E24 Energy Card Plus e o E24 Token, é 
possível incluir o acesso à Internet aos seus 
assinantes e incluir esse serviço na taxa mensal 
fixa.

Solução de cobrança de cartões de energia E24: Estes são 
cartões inteligentes de plástico (como um cartão de crédito) que 
os assinantes compram em um ponto de varejo e os inserem 
em um slot no medidor E24. Cada cartão inclui um número 
predefinido de KWh que é transferido espontaneamente do cartão 
para o medidor após a inserção. Antes que o medidor fique sem 
KWh, um alarme avisa o assinante para comprar um novo cartão 
antes que o medidor desconecte o assinante. A solução pode 
ser programada para uma taxa fixa por KWh, sem custos fixos 
mensais.

Solução de cobrança E24 Energy Cards Plus: Esta solução 
é semelhante à solução padrão E24 Energy Card, mas os 
medidores são projetados para debitar automaticamente um 
número mínimo diário de KWh, independentemente do consumo 
elétrico do cliente, a fim de cobrir as taxas de manutenção fixas 
da energia planta e rede.

Solução de cobrança de token E24: Esta solução permite 
evitar completamente a distribuição de cartões de energia e a 
logística por trás dele. Ele funciona permitindo que os assinantes 
comprem energia por meio de seu telefone, recebendo um SMS 
com um código que eles digitariam no medidor E24 para ativar 
sua conexão com a mini grade E24. Esta solução é ideal em áreas 
onde os assinantes são instruídos e têm acesso a smartphones.

Soluções de Faturamento de Energia E24

“A tecnologia E24 Energy 
Billing foi projetada para 
melhor atender o perfil de seus 
assinantes, bem como adaptar-
se ao modelo de negócios que 
você procura, minimizar seus 
custos administrativos e otimizar 
suas receitas”
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fig.1  E24 Cartões de energia.
fig.2  E24 Medidores de cartões de energia e medi  
 dores de token.
fig.3  Montagem de medidores de energia E24
 em uma caixa à prova de têmpera, que fornece  
 aos assinantes a prioridade de conexão à rede e 
 os transfere automaticamente para a usina E24  
 em caso de falta de energia.

  fig.3



Software 
Avançado, IOT 
e Tecnologia de 
Monitoramento 
Web

“Aquilo que é medido melhora. Aquilo que é medido 
e reportado melhora exponencialmente”.
- Karl Pearson

Tecnologia E24 é tudo sobre optimização e automa-
ção, permitindo aos clientes economizar energia, 
economizar no meio ambiente e melhorar a qualidade 
de vida.

At E24, advanced software is at the heart of each so-
lution provided allowing to simplify operations while 
optimizing return on investment.

Todas as soluções são personalizáveis por software 
para se adequar melhor ao seu ambiente de trabalho 
e às condições e tarifas de energia sob as quais elas 
são operadas. Cada cliente, cada aplicativo e cada 
região é diferente. É por isso que o software E24 é 
projectado para ser facilmente configurado no comis-
sionamento para se adaptar perfeitamente à aplica-
ção, aos requisitos do cliente e ao perfil de carga.

E24 oferece serviços de monitorização de IOT e Web, 
permitindo que os clientes monitorizam todos os 
dados relacionados à sua infra-estrutura de energia. 
Isso inclui equipamentos que podem ou não fazer 
parte das soluções fornecidas pelo E24. E24 O soft-
ware pode, é claro, ser configurado para notificar os 
clientes sobre qualquer anomalia ou limiar atingido 
por suas acções necessárias.

Dependendo das soluções adquiridas, o E24 oferece 
serviços de IOT e monitorização na Web adaptados, 
padronizados e personalizados, que permitem que os 
clientes monitorizam todos os dados relacionados à 
sua infra-estrutura de energia e vejam informações 
históricas com até 10 anos.

Os complementos da  Monitorização da Claud permitem que os 
clientes visualizem todos os dados relacionados à sua infra-es-
trutura de energia a partir de seu PC, laptop ou Smartphone. Os 
clientes também podem baixar seus dados com até 10 anos para 
análise.

Soluções IOT  permitem que os clientes visualizem seus dados 
através de uma interface amigável e, consequentemente, real-
izem acções como iniciar ou parar determinados equipamentos, 
modificar configurações ou outras acções, tudo feito remota-
mente a partir de qualquer dispositivo da Internet..

IOT E24 e Soluções de Monitorização na Web

“A tecnologia de E24 prospera 
na optimização, automação 
e monitorização avançada de 
dados”
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    fig.1  Analisando dados de energia de um sistema do
 cliente de E24
fig.2  Monitorar planta de energia em escala de utili
 dade.

Serviços de Personalização E24 modifique seu Sofware para 
adequar-se melhor à infra-estrutura de energia existente dos cli-
entes. Isso pode incluir a criação de ligações de comunicação 
com sistemas SCADA ou qualquer troca bidireccional de
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Oferta Abrangente 
de Serviços

Em conjunto com sua oferta de Soluções e 
Produtos, E24 fornece serviços relacionados, in-
cluindo:

• Visitas de avaliação do site
• Análise de economia de energia
• Estudos de viabilidade
• Projectos Estruturais
• Programas de treino de Múltiplos Níveis
• Serviços de Comissionamento
• Serviços de Financiamento

Todos os Serviços são fornecidos por engen-
heiros que operam a partir de um escritório re-
gional E24 cobrindo o país onde o serviço será 
fornecido. Como resultado, os clientes da E24 se 
beneficiam de dados reais e precisos, com base 
na experiência e especialidade de campo real e 
relevante.

O E24 trabalha em estreita colaboração com seus 
clientes para analisar todos os aspectos de seus 
custos e desempenho relacionados à energia. 
Isso inclui como o processo de produção utiliza 
a energia, que oportunidades podem haver para 
melhorias, quais são os custos de operação e 
manutenção e quais são as oportunidades em 
potencial para reduzir os custos gerais.

E24 opera sob vários modelos de negócios para 
incluir:

• Vendas de Equipamentos e Serviços de Ma-
nutenção Relacionados.
•   Aluguer de Soluções por uma taxa mensal fixa.
•   Vendas de Energia sob Pay As You Go Schemes.

E24 também oferece uma série de serviços de 
financiamento, permitindo que seus clientes 
paguem gradualmente por seus equipamentos 
e financiem parcialmente seus investimentos a 
partir da economia real que fornecem1.

Visitas de Avaliação do Site (SAV) fornecem aos clientes 
recomendações E24 que optimizam seu consumo de energia e 
melhoram sua qualidade de vida.

Análise de Economia de Energia (ESA™) permite que os 
clientes compreendam e avaliem o impacto financeiro de um 
investimento antes de tomar decisões. A ESA fornece uma 
simulação financeira clara e realista de diferentes cenários e 
como cada um deles impacta o P & L e os fluxos de caixa com 
base nos termos de financiamento disponíveis actualmente. 

Estudos de Viabilidade fornecem expectativas financeiras 
precisas com base em suposições iniciais acordadas para 
grandes projectos de infra-estrutura e plantas eléctricas.

Oferta de Serviços Abrange  

“E24 trabalha em estreita colaboração 
com seus clientes para analisar todos os 
aspectos de seus custos relacionados à 
energia”
(1)Disponível apenas em países seleccionados.
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    fig.1  Treino em Grupo na E24 ME & A Office
fig.2  Remessa do Certificado de Treino
fig.3  E24 Cartão de energia pré-pago para a solução  
 eBuilding

Estruturas Técnicas podem ser projectadas e desenvolvidas para 
erigir matrizes solares sofisticadas.

Programas de Treino e Certificações de Múltiplos Níveis permitem 
que os técnicos aprendam a implantar, instalar, comissionar e 
reparar equipamentos.

Serviços de Comissionamento  estão disponíveis mediante 
solicitação dos clientes.

Serviços de Financiamento  de E24 oferecem várias opções de 
financiamento, que incluem: Vendas com parcelas mensais, 
aluguer de equipamentos e vendas de modelos de energia (energia 
como serviço). A disponibilidade de modelos de financiamento é 
específica do projecto e do país.



Serviços Técnicos 
de Qualidade

E24 fornece produtos e serviços que atendem às 
expectativas do cliente quanto ao desempenho, 
confiança e disponibilidade. Seu sucesso de-
pende do tempo de actividade e da produção, e 
as ofertas de serviços abrangentes do E24 ga-
rantem que, quando você precisar de suporte, o 
E24 esteja disponível 24 horas por dia e receba 
uma ligação telefónica ou clique fora.

Com centros de suporte e pessoal capacitado, a 
organização de Atendimento ao Cliente da E24 
traz um comprometimento inflexível com a satis-
fação do cliente, fornecendo:

• Programas de Extensão de Garantia
• Programas de Manutenção Abrangentes
• Serviço de Campo 
• Revisão e Reformas
• Peças Certificadas de E24

Esse compromisso garante a máxima produtivi-
dade dos clientes, estendendo o ciclo de vida do 
equipamento e reduzindo os custos operacionais.

A base do E24 é o seu pessoal, e a sua cultura é 
aquela em que as contribuições individuais são 
valorizadas e a segurança é enfatizada em to-
dos os aspectos do negócio. Os programas de 
qualidade, saúde, segurança e meio ambiente 
permitem que os funcionários e clientes da E24 
cumpram com os requisitos do sistema de segu-
rança, garantindo que não haja danos às pessoas, 
aos activos e ao meio ambiente.

E24 também é composto por uma força de tra-
balho diversificada, dedicada e multifacetada, 
trabalhando como uma equipe comprometida 
com o objectivo comum de fornecer satisfação 
total ao cliente.

“A base do E24 é o seu pessoal, e 
a sua cultura é aquela em que as 
contribuições individuais são val-
orizadas e a segurança é enfati-
zada em todos os aspectos”

Programas de Extensão de Garantia: E24 oferece programas de 
garantia estendida em produtos e soluções. Consulte seu rev-
endedor autorizado para detalhes.

Contrato de Manutenção: E24 oferece programas de manutenção 
preventiva em todos os produtos e soluções oferecidos.

Serviços de Campo: E24 fornece instalações e reparos de serviços 
em campo por meio de sua rede de revendedores e contratados.

Serviços Técnicos de Qualidade



Revisão e Reforma: E24 oferece a revisão de infra-estruturas ex-
istentes para melhorar e melhorar o desempenho. 

Peças Certificadas de E24: E24 armazenou peças originais E24 e 
presta serviços de reparo.
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fig.1 E24 Equipe instalando Solar Array para uma   
 fábrica
fig.2  E24 Comissionamento Planta eSolar-Hybrid 
fig.3  eParking baixo construção 
fig.4  Comissionando uma Solução eHome
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A FEW REFERENC

América do Norte:

1250, Rene Levesque West, #2200
Montreal, Quebec,
Canada H3B 4W8
Phone: +1-514-9893700

Europa, Oriente Médio e África:

20-22 Wenlock Road
London N1 7GU
United Kingdom
Phone: +44-2038242497

Eurásia:

5th and 6th Floors,
14 Tsar Osvoboditel Blvd.,
1000 Sofia, Bulgaria
Phone: +359-2-811-1445
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