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EXPERIÈNCIA,
EFICÀCIA
i INNOVACIÓ

Presentació
Experiència, Eficàcia i Innovació

Elèctrica Pintó va iniciar la seva activitat en el muntatge de bombes electrohidràuliques a principis dels
anys 70. Pertanyent al grup AQUACENTER des dels seus orígens, ha desenvolupat multitud de projectes
relacionats amb el món de l’aigua i l’energia. Hem apostat sempre per la innovació i l’eficàcia a l’hora de durlos a terme i avui dia seguim prestant serveis de la més alta qualitat als nostres clients, on sempre ens hem
guanyat la seva confiança. Ens caracteritzem per un alt nivell d’implicació abans, durant i després de l’obra, un
manteniment continuat de les instal·lacions i una ràpida resposta davant de qualsevol imprevist.
En la constant millora i obertura de nous horitzons, a Elèctrica Pintó disposem d’un servei de consultoria
capaç d’analitzar necessitats, definir solucions i assessorar; d’un servei d’enginyeria que elabora i executa
projectes, pressupostos, integra sistemes, etc.; i d’un servei de manteniment que ofereix manteniments
preventius, correctius i predictius, reparació d’avaries, teleassistència en línia, etc. Un departament
de telecontrol que engloba sistemes de supervisió i control de xarxes d’aigua potable i residuals, hem
incrementat els serveis en els departaments especialitzats en el món energètic, captacions, instal·lacions de
tractament i distribució d’aigua, equipaments de pous, telecontrol i enginyeria.
L’experiència i èxit que ens avalen tots aquests anys, fan que cada dia més empreses confiïn en els nostres
serveis.

Seu central del Grup Aquacenter a Santpedor

Showroom de productes i personal altament qualificat

www.electricapinto.com

ACTIVITATS I SERVEIS

CLOREP®
CLOREP és una divisió especialitzada en l’aplicació de tecnologies en el tractament
de l’aigua; desinfecció i dosificació de reactius líquids i gasosos mitjançant
l’aplicació de les noves tecnologies emergents en el tractament i gestió dels
nostres recursos hídrics. Disposem d’un ampli banc de proves per a la reparació i
manteniment dels equips i evidentment per la tecnificació pròpia del personal.
SISTEMES DE CLORACIÓ
Les principals tecnologies emprades són; dosificacions de clor i amoníac gas, generació
de diòxid de clor “in-situ”, electrocloració salina, dosificació d’hipoclorit sòdic, càlcic i
tots els derivats del clor.

CAPTACIÓ I ABASTAMENTS D’AIGUA
Serveis en la gestió integral de l’aigua; solucions tècniques d’alt nivell en tot tipus
d’instal·lacions de captació, emmagatzematge, bombeig, control i distribució de
xarxes d’aigua potable i aigua residual.
AFORAMENTS I INSTAL·LACIONS DE POUS D’AIGUA
Dissenyem projectes “claus en mà” de captació d’aigües subterrànies i aforaments
de pous per tal de conèixer l’explotació òptima del nivell freàtic. Desenvolupament
d’aqüífers, recuperació i neteja de pous existents i abastaments mitjançant
instal·lacions d’equips de bombament.
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QUADRES ELÈCTRICS I AUTOMATITZACIONS
Estem especialitzats en el disseny, construcció i instal·lació de quadres elèctrics
per una gran quantitat d’aplicacions en el món de l’electrohidràulica. Proporcionem
al client productes acabats amb un valor afegit mitjançant solucions adequades i
personalitzades segons les seves necessitats.
TELECONTROL
Instal·lacions de sistemes de supervisió i control en temps real de xarxes d’aigua
potable i residual. Equips de telecontrol amb alimentació autònoma de llarga
durada, telemetria, sistemes SCADA, sectorització... Comunicació via ràdio, GSM,
GPRS i Ethernet. Registre de dades i generació d’informes amb visualització a
partir de smartphones, tablets, PC’s, etc.

MÓN ENERGÈTIC: AUDITORIES, CONTROL I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Som especialistes en el món energètic; realitzem auditories energètiques i
optimitzem l’eficiència energètica degut al constant increment del cost de l’energia
elèctrica.
MONITORITZACIÓ ENERGÈTICA
El sistema de monitorització Webdom és una solució completa que permet afegir
aplicacions per monitoritzar consums energètics industrials o domèstics, verificar a
temps real el consum energètic total i el cost diari, setmanal o mensual, així com la
realització d’informes de producció, pautes de consum, exportació de dades, històrics,
realitzar comparatius, alertes SMS i via mail.
ENLLUMENAT PÚBLIC
Empresa referent en el disseny, muntatge, instal·lacions i telegestió d’enllumenats
públics. Utilització de sistemes amb tecnologia emergent que permeten gestionar
i controlar remotament, i de forma intel·ligent qualsevol punt de llum o sistema
d’enllumenat amb tecnologia LED, millorant-ne l’eficiència energètica global.
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TALLER ELECTROMECÀNIC
Soldadors homologats i tècnics especialistes en procediments de soldadura
(TIG, MIG i elèctrode) per el desenvolupament eficient i de qualitat en els
nostres projectes. Especialistes en treballs de caldereria industrial, disseny
i fabricació de col·lectors amb tot tipus de materials; acer inoxidable, acer
al carbono, galvanitzats, polietilè, etc. Disposem d’un ampli taller habilitat
en reparacions de tot tipus d’equips electromecànics, així com les eines i
coneixements necessaris.
MANTENIMENT I SERVEI POST-VENTA
Elèctrica Pintó ofereix als seus clients un ampli ventall de serveis en
qualsevol dels seus departaments. Disposa d’un servei de consultoria
capaç d’analitzar les necessitats, definir solucions i assessorar; d’un
servei d’enginyeria que elabora i executa projectes, pressupostos i integra
sistemes; d’un servei post-venta que ofereix manteniments preventius,
correctius i predictius adaptats a les necessitats del client i d’un servei de
teleassistència en línia.

BOBINATGES ELÈCTRICS
Especialistes des de l’any 1895 en bobinatges i reparació de motors
elèctrics, alternadors i transformadors. La nostre experiència en aquest
camp ens avala alhora de donar la millor solució i servei.
REPARACIÓ DE BOMBES
Elèctrica Pintó té una amplia i dilatada experiència en la reparació i
manteniment de tot tipus de bombes en taller mecànic especialitzat, oferint la
verificació de consums, cabals i pressions en banc de proves.
FRED INDUSTRIAL I AIRES CONDICIONATS
Oferim solucions òptimes de refrigeració industrial adaptades a les
necessitats del client i la tipologia d’instal·lació específica per cada aplicació.
També som instal·ladors de sistemes d’aire condicionat amb l’objectiu
d’aconseguir la climatització adient.
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