EXPERIÈNCIA,
EFICÀCIA I
INNOVACIÓ

Elèctrica Pintó® va iniciar la seva activitat en el muntatge
de bombes electrohidràuliques a principis dels anys 70.

Captació, Abastament i
Distribució d’Aigua

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 oferint serveis de la més alta qualitat
als nostres clients, on sempre ens hem guanyat la seva
confiança.

Instal·lacions
Electro-hidràuliques

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 el·labora i executa projectes,
pressupostos, integra sistemes, etc.; i d’un servei de
manteniment que ofereix manteniments preventius,
correctius i predictius, reparació d’avaries,
tele-assistència en línia, etc.

Telecontrol, Quadres Elèctrics
i Automatitzacions

Reparacions de Bombes
i Taller de Caldereria
Eficiència Energètica

Contem amb 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.

Seu central del Grup Aquacenter a Santpedor

Magatzem de productes i personal altament qualificat

Hem adoptat un important compromís amb la qualitat i la prevenció de riscos
laborals. Com a part d’aquest compromís, disposem dels certificats de Gestió de
Qualitat ISO 9001 i de Prevenció de Riscos Laborals OHSAS 18001.

SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA

Som Servei Tècnic Autoritzat de Grundfos,
i per això gaudirà d’un servei ràpid i fiable, sigui on sigui.
Els nostres serveis comprenen:
• Sol·licituds de RMA (Reparació o reparació en garantia) a taller
• Sol·licituds d’assistències tècniques
• Sol·licituds de posta en servei
• Consultar PVP de recanvis i kits de manteniment
• Consultes tècniques

Peces de recanvi i kits de servei inclou peces de recanvi recomanades i kits de
servei per a tots els productes Grundfos, així com diverses opcions de logística. És
una solució integral perfecta per a clients que desitgen dur a terme ells mateixos la
reparació i el manteniment de les bombes.

Reparació i manteniment inclou ofertes d’anàlisi, manteniment, reparació i
comprovació de bomba que mantenen les instal·lacions de la bomba en funcionament
al màxim rendiment.

Instal·lació i funcionament inclou solucions que garanteixen una instal·lació, una
posada en servei i un funcionament correctes i sense problemes dels sistemes de
bomba mitjançant tres nivells de contracte de servei, assegurant que la garantia de
producte no resulta invalidada.

Optimització i consultoria inclou serveis d’optimització i consultoria que ajuden als
nostres clients a estalviar energia, reduint així els seus costos operatius i protegint
el medi ambient. Ofereix una base sòlida per a la presa de decisions enfront a les
mesures d’optimització de la instal·lació i/o substitució de la bomba.

Pot realitzar les seves sol·licituds utilitzant el formulari habilitat
en la nostra web www.electricapinto.com, trucant al 938 366 036
o bé visitant les nostres instal·lacions a:
Polígon Industrial Santa Anna I - Ctra. BV-4511 Km 4,2
08251 SANTPEDOR (Barcelona) - Espanya
De dilluns a divendres de 07:00-14:00 i de 15:00-18:00
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