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CONHECENDO
A AVL
AVL Technology
A AVL Technology surge a partir da empresa Medintec Latin America, que está no 
mercado há 20 anos oferecendo soluções em radioterapia. Diante de um mercado em 
expansão viu-se a oportunidade do desmembramento empresarial. 
Desde sua formação em 2013, percebeu-se que a paixão da AVL é a engenharia e 
assim segue prestando serviços da sua identidade.

Equipe
O corpo técnico comercial da AVL é composto por colaboradores com formação 
profissional especializada em constante atualização dentro de instituições renomadas. 
O engajamento da equipe com as soluções e melhorias apresentadas faz com que as 
expectativas dos clientes e dos próprios profissionais envolvidos sejam superadas.

Portfólio

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Redução do consumo de energia e economia com as melhores soluções em 
eficiência energética.

Serviços
• Análise de instalações para implementação de medidas de eficiência energética;
• Projeto e instalação de sistema fotovoltaico;
• Manutenção preventiva e corretiva em instalações de baixa e média tensão;
• Adequação de instalações elétricas de acordo com normas vigentes;
• Laudo de instalações elétricas;

• Correção de fator de potência;
• Análise de energia;
• Projetos executivos.

Benefícios
Maior segurança nas instalações;
Menor custo com energia;
Uso eficiente da energia consumida pelos equipamentos;
Redução do uso de recursos naturais;
Diminuição dos níveis de emissão de gases poluentes;
Conscientização na economia e nos cuidados com o meio ambiente.

Nosso trabalho
01. Coleta de dados
Conhecemos sua instalação e seus equipamentos.
02. Projeto
Desenvolvemos a solução ideal.
03. Implantação e acompanhamento do projeto
Fazemos as devidas adequações e verificamos o funcionamento do sistema.

Geração da própria energia através de uma fonte renovável e infinita.

Como funciona a energia solar?
01. As placas solares convertem a luz do sol em energia. A energia gerada é convertida 
para consumo dos equipamentos e injeção na rede da concessionária.
02. Se a produção de energia for maior que o seu consumo, são gerados créditos para você. 
Esses créditos podem ser utilizados nas próximas faturas ou em outras instalações.

Quais são os benefícios da energia fotovoltaica?
• Menor custo com energia;
• Menor impacto às bandeiras tarifárias e reajustes;
• Créditos válidos por 60 meses;
• O sol é um recurso renovável, constante e previsível;
• A produção de energia é limpa e sustentável;
• Melhor qualidade de energia;
• Manutenção pequena e simples;
• Valorização do imóvel.

Quais são as etapas para a execução do serviço de energia solar?
01. Projeto
Elaboramos seu projeto buscando a melhor performance do sistema.
02. Aprovação
Acompanhamos todo o processo até a aprovação final pela concessionária.
03. Instalação
Instalamos o sistema projetado.
04. Liberação
Acompanhamos a inspeção da concessionária até o início da operação.
05. Monitoramento
Analisamos as faturas, verificamos o funcionamento do sistema e instruímos como 
acompanhar a elaboração das faturas por software.
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Ajustado ao que se tem de mais eficiente no mercado - acionamento para motores 
elétricos através de drives, seja inversor de frequência ou soft-starters - torna a rotina 
da linha produtiva mais simples, confiável e econômica. 

Soluções completas com inversores de frequência e soft-starters
• Projeto e instalação de aplicações;
• Parametrização;
• Start-up;
• Plano de troca inteligente;
• Manutenção preventiva e corretiva;
• Emissão de laudos;
• Atendimento emergencial.Redução do consumo de energia e economia com as melhores soluções em 

eficiência energética.

Serviços
• Análise de instalações para implementação de medidas de eficiência energética;
• Projeto e instalação de sistema fotovoltaico;
• Manutenção preventiva e corretiva em instalações de baixa e média tensão;
• Adequação de instalações elétricas de acordo com normas vigentes;
• Laudo de instalações elétricas;

AUTOMAÇÃO

• Correção de fator de potência;
• Análise de energia;
• Projetos executivos.

Benefícios
Maior segurança nas instalações;
Menor custo com energia;
Uso eficiente da energia consumida pelos equipamentos;
Redução do uso de recursos naturais;
Diminuição dos níveis de emissão de gases poluentes;
Conscientização na economia e nos cuidados com o meio ambiente.

Nosso trabalho
01. Coleta de dados
Conhecemos sua instalação e seus equipamentos.
02. Projeto
Desenvolvemos a solução ideal.
03. Implantação e acompanhamento do projeto
Fazemos as devidas adequações e verificamos o funcionamento do sistema.

Geração da própria energia através de uma fonte renovável e infinita.

Como funciona a energia solar?
01. As placas solares convertem a luz do sol em energia. A energia gerada é convertida 
para consumo dos equipamentos e injeção na rede da concessionária.
02. Se a produção de energia for maior que o seu consumo, são gerados créditos para você. 
Esses créditos podem ser utilizados nas próximas faturas ou em outras instalações.

Atuação
O planejamento energético da AVL, somado a assistência técnica autorizada WEG 
Drives, permite entregar benefícios especiais aos seus clientes em suas aplicações que 
utilizem inversores de frequência e soft-starters:
• Equipe treinada em fábrica;
• Estoque de peças;
• Atendimento a equipamentos em garantia;
• Laudo técnico seguindo as diretrizes dos fabricantes e normas da área;
• Substituição de drives antigos, danificados ou com baixo rendimento por equipamentos 
novos e mais eficientes de forma simples e econômica.

Como funciona?
01. Levantamento de dados
02. Análise do consumo de energia
03. Dimensionamento de soluções
04. Execução
05. Monitoramento

Quais são os benefícios da energia fotovoltaica?
• Menor custo com energia;
• Menor impacto às bandeiras tarifárias e reajustes;
• Créditos válidos por 60 meses;
• O sol é um recurso renovável, constante e previsível;
• A produção de energia é limpa e sustentável;
• Melhor qualidade de energia;
• Manutenção pequena e simples;
• Valorização do imóvel.

Quais são as etapas para a execução do serviço de energia solar?
01. Projeto
Elaboramos seu projeto buscando a melhor performance do sistema.
02. Aprovação
Acompanhamos todo o processo até a aprovação final pela concessionária.
03. Instalação
Instalamos o sistema projetado.
04. Liberação
Acompanhamos a inspeção da concessionária até o início da operação.
05. Monitoramento
Analisamos as faturas, verificamos o funcionamento do sistema e instruímos como 
acompanhar a elaboração das faturas por software.



66

Ajustado ao que se tem de mais eficiente no mercado - acionamento para motores 
elétricos através de drives, seja inversor de frequência ou soft-starters - torna a rotina 
da linha produtiva mais simples, confiável e econômica. 

Soluções completas com inversores de frequência e soft-starters
• Projeto e instalação de aplicações;
• Parametrização;
• Start-up;
• Plano de troca inteligente;
• Manutenção preventiva e corretiva;
• Emissão de laudos;
• Atendimento emergencial.

Portfólio

Redução do consumo de energia e economia com as melhores soluções em 
eficiência energética.

Serviços
• Análise de instalações para implementação de medidas de eficiência energética;
• Projeto e instalação de sistema fotovoltaico;
• Manutenção preventiva e corretiva em instalações de baixa e média tensão;
• Adequação de instalações elétricas de acordo com normas vigentes;
• Laudo de instalações elétricas;

• Correção de fator de potência;
• Análise de energia;
• Projetos executivos.

Benefícios
Maior segurança nas instalações;
Menor custo com energia;
Uso eficiente da energia consumida pelos equipamentos;
Redução do uso de recursos naturais;
Diminuição dos níveis de emissão de gases poluentes;
Conscientização na economia e nos cuidados com o meio ambiente.

Nosso trabalho
01. Coleta de dados
Conhecemos sua instalação e seus equipamentos.
02. Projeto
Desenvolvemos a solução ideal.
03. Implantação e acompanhamento do projeto
Fazemos as devidas adequações e verificamos o funcionamento do sistema. ENERGIA SOLAR

Geração da própria energia através de uma fonte renovável e infinita.

Como funciona a energia solar?
01. As placas solares convertem a luz do sol em energia. A energia gerada é convertida 
para consumo dos equipamentos e injeção na rede da concessionária.
02. Se a produção de energia for maior que o seu consumo, são gerados créditos para você. 
Esses créditos podem ser utilizados nas próximas faturas ou em outras instalações.

Atuação
O planejamento energético da AVL, somado a assistência técnica autorizada WEG 
Drives, permite entregar benefícios especiais aos seus clientes em suas aplicações que 
utilizem inversores de frequência e soft-starters:
• Equipe treinada em fábrica;
• Estoque de peças;
• Atendimento a equipamentos em garantia;
• Laudo técnico seguindo as diretrizes dos fabricantes e normas da área;
• Substituição de drives antigos, danificados ou com baixo rendimento por equipamentos 
novos e mais eficientes de forma simples e econômica.

Como funciona?
01. Levantamento de dados
02. Análise do consumo de energia
03. Dimensionamento de soluções
04. Execução
05. Monitoramento

Quais são os benefícios da energia fotovoltaica?
• Menor custo com energia;
• Menor impacto às bandeiras tarifárias e reajustes;
• Créditos válidos por 60 meses;
• O sol é um recurso renovável, constante e previsível;
• A produção de energia é limpa e sustentável;
• Melhor qualidade de energia;
• Manutenção pequena e simples;
• Valorização do imóvel.

Quais são as etapas para a execução do serviço de energia solar?
01. Projeto
Elaboramos seu projeto buscando a melhor performance do sistema.
02. Aprovação
Acompanhamos todo o processo até a aprovação final pela concessionária.
03. Instalação
Instalamos o sistema projetado.
04. Liberação
Acompanhamos a inspeção da concessionária até o início da operação.
05. Monitoramento
Analisamos as faturas, verificamos o funcionamento do sistema e instruímos como 
acompanhar a elaboração das faturas por software.
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02. Aprovação
Acompanhamos todo o processo até a aprovação final pela concessionária.
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acompanhar a elaboração das faturas por software.

avltech.eng.br

vendas@avltech.eng.br

11 4739-2791

11 97514-5352

@avltechnology

/AVLTec

Redução do consumo de energia e economia com as melhores soluções em 
eficiência energética.

Serviços
• Análise de instalações para implementação de medidas de eficiência energética;
• Projeto e instalação de sistema fotovoltaico;
• Manutenção preventiva e corretiva em instalações de baixa e média tensão;
• Adequação de instalações elétricas de acordo com normas vigentes;
• Laudo de instalações elétricas;

CONTATOS
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