


QUEM SOMOS:

MARCA DA SOTECNISOL PARA O MERCADO DE 
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

• 45 anos de mercado, presença activa 
  em 3 continentes
• Missão comum de “ser a mais competente empresa
  nos mercados em que atua”

ESPECIALISTAS EM OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

• Ferramentas de monitorização e diagnóstico
• Disponibilidade e tempo de reação
• Dedicação exclusiva à análise de desempenho 
  e otimização

UMA EQUIPA DE TÉCNICOS AO SERVIÇO DO CLIENTE

• Capacidades internas de resolução de avarias, 
  melhorias de processos e ganhos de eficiência
• Independência de fabricantes e fornecedores
• Larga experiência na criação de valor ao longo do     
  ciclo de vida dos equipamentos

GAMA EXCLUSIVA DE SERVIÇOS

• Operador único para diversos equipamentos, instala-    
  ções e sistemas
• Garantias de performance, de melhorias quantificá-       
   veis e de otimização de sistemas
• Oferta de serviços diferenciadores no mercado

• Somos especialistas em melhorar o funcio-
namento de sistemas de produção de ener-
gia e de tratamento de águas (águas de abaste-
cimento, águas de processo e águas residuais). 

• Fazemos Manutenção, Operação e Assistência 
Técnica a sistemas solares térmicos, fotovoltaicos,           
geradores, unidades de cogeração, ar condicionado, 
caldeiras, sistemas de aquecimento,  e sistemas de 
tratamento e elevação de águas.

•   Prestamos um serviço de excelência que resulta de 
um compromisso de responsabilidade a longo prazo, 
próprio de quem pertence a um grupo líder há mais 
de 45 anos.
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PRODUZIR MAIS.
COMO? 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E REAÇÃO RÁPIDA A 
AVARIAS

Operações de manutenção preventiva sistemática e 
resposta rápida a interrupções de produção podem 
reduzir perdas em mais de 70%.

OPERAÇÃO E MONITORIZAÇÃO EM TEMPO REAL

Ligação permanente e em tempo real às instalações 
fotovoltaicas permite atuar antes de ser detetado o 
problema. Trabalhamos a manutenção preditiva em 
função de medições constantes.

GARANTIMOS QUE PRODUZ

Os programas de manutenção fotovoltaica KeepOn 
asseguram a produção prevista - caso contrário o 
produtor recebe a diferença. Um comprometimento 
único.

ESPECIALISTAS NA GESTÃO 

DE UNIDADES FOTOVOLTAICAS
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GASTAR MENOS.
COMO? 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUPORTE TÉCNICO 
DE EXCELÊNCIA

A mais competente análise às necessidades reais de 
cada unidade permitem ajustar o programa de ma-
nutenção a cada grupo, poupando tempo e dinheiro.

EQUIPA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADA

Equipa especializada e com larga experiência na ma-
nutenção e assistência a grupos dos principais fabri-
cantes mundiais.

FERRAMENTAS DE DIAGNÓSTICO 
E MONITORIZAÇÃO PERMANENTE

Sistemas de conexão permanente permitem a dete-
ção de falhas remotamente, encurtando de forma de-
terminante os tempos de correção.

UM SERVIÇO QUE ASSEGURA A MAIOR EFICIÊNCIA 

AOS GRUPOS DE COGERAÇÃO E DE EMERGÊNCIA



ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS 
E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO 
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VASTA EXPERIÊNCIA NA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DE INSTALAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUAS*

MELHORAR DESEMPENHO. 
COMO?

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 

A realização de uma manutenção adequada às ne-
cessidades da instalação permite minimizar custos 
de exploração e aumentar o tempo de vida útil dos 
equipamentos.

EQUIPA TÉCNICA MULTIDISCIPLINAR 

A dedicação de uma equipa especializada e multidis-
ciplinar com vasta experiêcia na otimização do fun-
cionamento de instalações de águas e águas residu-
ais, conduz à minimização de custos de exploração e 
ao aumento da eficiência de cada instalação.

ACOMPANHAMENTO PERMANENTE 
E EM TEMPO REAL

A análise em tempo real das instalações permite es-
tabelecer melhorias processuais, económicas e ope-
racionais. Trabalhamos diariamente com o objetivo 
de atingir a melhor performance da instalação.

* Águas de abastecimento, águas de processo e águas residuais
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POUPAR MAIS.
COMO?

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA

A mais competente empresa do mercado solar tér-
mico investiu na profissionalização dos serviços de 
manutenção e assistência técnica, criando a KeepOn.

ACONSELHAMENTO E APOIO À OPERAÇÃO

A redução do consumo não está apenas associada 
à eficiência do equipamento, mas também à forma 
de utilização do mesmo. Contar com a experiência 
do aconselhamento e apoio à operação pode fazer a 
diferença entre poupar e gastar.

EQUIPAS TÉCNICAS COM EXPERIÊNCIA ÍMPAR

As equipas técnicas da KeepOn ajudaram a definir o 
que é o mercado dos sistemas de produção de água 
quente e dos sistemas solares térmicos em Portugal. 
Acumulam décadas de experiência na área e hoje es-
tão concentradas em melhorar cada sistema em que 
intervém.

EFICIENTES NA MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE 

PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE E SOLARES TÉRMICOS



CONTATOS:

Lisboa | Porto | Coimbra | Olhão
Rua do Ferro - Fetais 2681-502 Camarate - PORTUGAL

Telf: 707 91 80 80
Email: info@keepon.pt

ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL 24H

www.keepon.pt 
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