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A Comunidade de Clientes Doble
A Doble Engineering Company foi fundada em 1920 sob os princípios de 
fornecer conhecimento, serviços técnicos e fóruns colaborativos para o 
setor de energia. A Comunidade de Clientes Doble cresce e se fortalece 
graças ao compartilhamento do conhecimento e dos serviços e soluções 
inigualáveis que nossos clientes confiam para maximizar a eficiência e 
confiabilidade dos seus sistemas de energia. 

Da especialização técnica às conferências educacionais, na colaboração 
com seus companheiros no setor e no suporte técnico, a Doble é sua 
parceira no setor de energia. Junte-se às mais de 500 organizações em 
mais de 40 países com os Contratos de Serviços ao Cliente Doble. 

Seja parte da Comunidade de Clientes Doble.

Conferências Mundiais de Clientes Doble
A Doble realiza Conferências de Clientes em todo o mundo. 
O maior e mais antigo evento em andamento é a Conferência 
Internacional de Clientes Doble, que é considerado o “Evento do 
Setor” para o segmento de energia elétrica em todo o mundo. 

•  Pelos Clientes Doble, Para os Clientes Doble
•  Agendas montadas exclusivamente por e para o benefício 

das concessionárias de energia
•  Intercâmbio aberto de conhecimento e especialização em 

manutenção e operação de equipamentos elétricos de propriedade
•  Conferências Regionais de Clientes: Europa, Brasil, África do 

Sul, Índia, México e Austrália 

Portal do Cliente e Base de Conhecimento da Doble
 
O Portal do Cliente Doble é o centro de referência mais abrangente para o setor de 
energia elétrica. Nosso rico acervo contém:  

• Mais de 2000 relatórios técnicos 
• Especificações de projetos de equipamentos e guias de manutenção
• Relatórios de falhas e problemas de equipamentos
• Arquivos de históricos do AskDoble 
• Biblioteca pesquisável de consultoria de serviços  

Os clientes também podem acessar a Base de Conhecimento Doble, um amplo banco de dados de teste comparativo e 
histórico de todo o mundo. A Doble vem coletando dados desde 1940, com mais de um milhão de testes e 28 milhões de 
pontos de dados de testes de equipamentos e óleo. Esta informação dá aos clientes acesso à análise orientada à ação 
necessária na tomada de decisões críticas e compensadoras economicamente no gerenciamento de ativos.  



Comitês de Clientes Doble
• Para-raios, Capacitores, Cabos e 

Acessórios 
• Gerenciamento de Ativos e 

Manutenção
• Buchas, Isolantes e 

Transformadores de Instrumentos 
• Disjuntores 
• Materiais Isolantes 
• Óleo 
• Proteção, Automação, 

Comunicações e Controles 
• Máquinas Rotativas 
• Transformadores 

Treinamento Personalizado
Aprender a operar equipamentos da Doble é relativamente fácil. 
Aplicar o que você aprendeu em situações específicas nem sempre é 
tão simples. Os membros da Comunidade de Clientes têm acesso aos 
experientes engenheiros da Doble, que podem fornecer abrangente 
treinamento direcionado ao atendimento de suas necessidades, 
sejam elas instruções básicas ou uma sessão avançada. 

• Teoria de testes
• Aplicação
• Técnica
• Testes práticos no campo
• Análise dos resultados de testes

Pergunte para Doble
Você tem perguntas sobre as melhores 
práticas, estratégias de engenharia 
ou recomendações de fornecedores? 
O fórum de discussão AskDoble 
abrange milhares de engenheiros de 
concessionárias de energia em todo o 
mundo. Os membros da Comunidade de 
Clientes Doble usam o AskDoble para: 

•  Buscar informações e opiniões sem 
influências externas ou orientação 
não solicitada

•  Compartilhar problemas, falhas e 
sucessos

•  Consultar os companheiros quanto a 
recomendações de fornecedores

• Solicitar opiniões e ideias

Comitês de Clientes Doble
Os nove Comitês de Clientes Doble estão a frente na transformação 
e avanço do diagnóstico e engenharia de equipamentos, garantindo 
confiabilidade crítica dos ativos. 

•  Compartilhe as melhores práticas com seus companheiros no setor
•  Discuta livremente os problemas e falhas de equipamentos 
•  Não é permitido a participação de fabricantes de equipamentos, 

facilitando um debate aberto
•  Beneficie-se do conhecimento coletivo de seus companheiros de setor
•  Defina a agenda para discussões adicionais e Conferências de Clientes



Laboratórios da Doble
Os membros da Comunidade de Clientes têm acesso aos experientes químicos do 
Laboratório de Materiais da Doble. Fundado em 1933, os químicos e o pessoal de 
engenharia de suporte fornecem respostas e soluções para seus problemas com base 
em dados de qualidade oriundos de uma ampla gama de capacidades de teste e da 
rica experiência em diagnósticos de equipamentos. 

• Fornecimento de relatórios de testes incluindo análise de dados e recomendações 
• Ajuda na identificação e resolução de problemas de equipamentos
•  Auxílio no desenvolvimento de programas de avaliação de condições 

economicamente eficazes

A Doble Engineering Company se orgulha do conhecimento que ela disponibiliza ao setor de energia, incluindo 
fóruns como conferências de clientes e seminários, relatórios técnicos, dados estatísticos relevantes, suporte 
analítico e a especialização de nossos engenheiros e químicos. O Contrato de Serviços ao Cliente Doble possibilita 
seu acesso a este conhecimento e experiência inigualável. Faça parte da Comunidade de Clientes Doble.

Doble Engineering Company
Matriz Mundial  

Rua Walnut Street, 85  
Cidade de Watertown, MA - CEP: 02472 EUA 

Telefone: +1 617 926 4900  
Fax: +1 617 926 0528  

www.doble.com

Suporte de Engenharia a Aplicações da Doble
Assistência especializada quando você a necessita. Os engenheiros de Serviços aos 
Clientes Doble constituem-se em uma extensão da sua própria equipe, fornecendo 
assistência na hora da sua necessidade e ajudando a gerenciar seus ativos. Nossos 
especialistas trabalharão em conjunto com você, fornecendo análise dos resultados 
de testes, treinamento, consultoria e suporte técnico. Você ganhará quase mil anos 
de experiência no mundo real por uma fração de custo. 

• Fornecimento de respostas a suas perguntas, e não apenas números
•  Avaliação e discussão dos seus resultados de testes, de forma que fiquem claros e 

de fácil compreensão 
•  Fornecimento de relatórios com a condição do equipamento baseado em vários dados de teste
• Disponibilidade 24 horas por dia, 365 dias por ano
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