Fontes de Energias Renováveis.
“Proteja seus investimentos, de forma eficaz e confiável”.
André E. Raitz, Gerente Brasil Energy Control Systems.

(Energia Solar e Eólica).
Seguindo a tendência mundial na busca por novas alternativas na geração de energia, os sistemas de
geração solares e eólicas chamadas também de energias “verdes ou renováveis”, a cada dia vem
conquistando um lugar de respeito no ranking de investimentos de nações e empresas de todo globo. Fato
que reafirma nossa evolução atraves dos séculos e décadas, onde nossa dependência de combustíveis fosseis
era praticamente absoluta.
Percebemos que muitas vezes a proteção contra surtos e transientes de tensão, podem ficar em segundo
plano, talvez pela falta da eficiência dos sistemas antes conhecidos ou a falta de debate sobre o assunto de
maneira “honesta”.
A pergunta é, qual contribuição para este novo seguimento nossa empresa pode ser eficaz?
A Energy Control Systems, possui a linha mais completa de dispositivos dedicados e projetados para
proteção de sistemas de geração de energia eólica e solar. A tecnologia já consolidada e comprovada de
nossos supressores a mais de 45 países unindo alto desempenho, experiência e garantias inigualáveis em
proteção contra surtos e transientes de tensão, vem conquistando a cada dia mais admiradores de nosso
trabalho também em terras brasileiras. Atendendo a grandes empresas mundiais e brasileiras em sistemas
e áreas variadas da indústria, medicina, comercio e lazer.
Sistemas Eólicos e solares sem dúvida marcarão uma nova fase na indústria e sociedade. Os
investimentos e esforços de empresas e entidades nacionais e internacionais no desenvolvimento deste
setor, mesmo que encontrando inúmeras adversidades, preveem investimentos bilionários neste
seguimento no decorrer dos próximos anos e décadas, sendo assim o Brasil um pais favorável as condições
geográficas como um dos poucos do mundo a receber insolação acima de 3000 horas por ano, mostra que
este é um ótimo negócio em todos os sentidos.
Considerando em investir nas fontes de energias eólicas e solares na sua empresa, atente para
proteger com os melhores produtos do mercado, assim seu investimento estará garantido.
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