TRE - Instalações elétricas
Técnico Responsável
de Exploração

Técnico responsável pela Exploração de instalações elétricas
O Técnico Responsável de Exploração (TRE) tem
como obrigação inspecionar a instalação elétrica com alguma frequência de forma a assegurar o
bom funcionamento e segurança da sua empresa.
A Nemotek tem ao dispor um serviço personalizado de
TRE* que assumirá por completo as suas ins-talações elétricas com o envio anual do Relatório realizado pelo TRE
das suas instalações elétricas ao DGEG do Ministério da
Economia. O nosso principal objetivo é assegurar a:

Segurança de bens e pessoas
Melhoria da produtividade /
Eficiência
Verificação da conformidade legal
das instalações
Bom funcionamento da instalação
elétrica

Tipo de Instalações elétricas

A

Instalações do Tipo A - Potência superior a 10kVA

B

Tipo B - Instalações que sejam alimentados pela RESP em média, alta e
muito alta tensão

C

Instalações do Tipo C nos seguintes estabelecimentos recebendo público,
com potência superior a 100kVA, conforme definidass as RTIEBT

Onde atuamos (Tipo B e C)
Indústrias do tipo B, com potência superior a 250kVA, com
processos críticos e sensíveis
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Estabelecimentos hospitalares
e similares

geral@nemotek.pt

Procedimento

Contato inicial

1

Contato formal e personalizado
da apresentação do serviço TRE
realizado pela Nemotek

Situação atual da
energia elétrica

2

Apresentação do
relatório e proposta

O TRE averigua as conformidades
encontradas na instalação

3

Implementação de
medidas adequadas

Acompanhamento
contínuo

Após inspeção serão aplicadas
alterações e correções

Com correções e sugestões

4

Análise e apresentação das instalações elétricas e formalização de um contrato de serviços
de TRE

Análise

5

6

Atuação

Manutenção melhoria das instalações elétricas e aconselhamento de soluções mais eficientes

Medição

Isolamento

Termografia

Quadros elétricos

Terra

Análise QEE

Posto seccionamento

O que nos diferencia
De forma a controlar e reduzir os seus custos a Nemotek tem uma
solução simples, eficaz e intuitiva de analisar, controlar, monitorizar e racionalizar em tempo real os seus custos operacionais.
O NKSR, Nemotek Smart Reporting, é uma solução IoT idealizada
para dar resposta à necessidade dos sistemas de gestão de energia:
Medir; Controlar; Notificar; Automatizar; e Emitir relatórios.
A nossa equipa tem um vasto currículo de trabalhos realizados
como TRE no mercado nacional e internacional. Estamos presentes nas mais variadas instalações elétricas, de média e alta
tensão, apresentando soluções de forma eficiente, personalizadas
e claras aos nossos clientes.
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