SOLUÇÕES DIFERENTES

para o mesmo problema
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QUEM SOMOS NÓS
Somos uma empresa com 33 anos de experiência,
especializada na venda, troca e reparação de automação
industrial, actual e descontinuada dos principais fabricantes
do sector.
Comercializamos Luz e Gás como empresa delegada da
comercializadora Feníe Energía e temos engenharia
eléctrica com vasta experiência na execução de obras e
projectos eléctricos.

TEMOS DUAS UNIDADES DE NEGÓCIO:

Oferecemos quatro soluções diferentes para o mesmo
problema de fornecimento de equipamento eléctrico,
controlo e automatização em baixa e média tensão.

VENDA
DE NOVOS EQUIPAMENTOS
tanto actuais como descontinuados
pelo fabricante.

VENDA
DE EQUIPAMENTOS
REEMBOLSOS,
testados, selados e com
(24 meses de garantia)

TROCA
DE PEÇAS
para a sua unidade quebrada da
mesma referência, com
(24 meses de garantia)

REPARAÇÃO
DE ELECTRÓNICA
INDUSTRIAL
para a sua unidade quebrada
da mesma referência, com
(12 meses de garantia)

GARANTIAS
DAS UNIDADES
DE NEGÓCIO
Somos a delegação oﬁcial da JC-Electronics VOF para
a Península Ibérica, oferecemos em todos os nossos
produtos e serviços uma garantia de até 24 meses e
certiﬁcado de teste das nossas peças em bancos de ensaio,
sob as normas do fabricante.
Trabalhamos com as principais marcas do mercado para as
quais oferecemos o melhor equilíbrio entre preço e prazo
de entrega.

PRODUTOS
DISPONÍVEIS
NA NOSSA
CARTEIRA
CORRENTE
PLCs, HMIs, accionamentos, contactores, protecções de motores, relés,
botões, balizas, servos, arrancadores ...

DESCONTINUÍDO
PLCs, HMI, Controllers, IPC, Servos,
soft starters.

Somos especialistas em serviços associados à gestão de
electricidade e energia, proporcionando uma gama de
possibilidades aos nossos clientes.
Dentro da nossa carteira, somos identiﬁcados pelos
serviços com os quais forjámos a nossa reputação:

INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS

DESIGN E INSTALAÇÃO DE
CAIXAS ELÉCTRICOS
(Interruptores, distribuição e
automatização).

PROJECTOS
DE AUTOMAÇÃO
INDUSTRIAL
(PLCs, HMIs, sensores,
variadores de velocidade).

INSTALAÇÃO
DE SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS
(Painéis, baterias, inversores).

ENERGY MANAGEMENT
(bancos de condensadores,
ﬁltros activos, medidores de
energia).

ESTUDOS DE CONSUMO
ELÉCTRICO PARA REDUZIR
HARMÓNICA
Reativar e prevenir pontos
quentes, transitórios, surtos e
fugas de energia.

CONCEPÇÃO E INSTALAÇÃO
DE SISTEMAS DE

INSTALAÇÃO DE PONTOS
DE RECARGA

ar condicionado e de ar
condicionado.

Para veículos eléctricos.

GARANTIA DE
APOIO E
EXPERIÊNCIA
Somos delegados oﬁciais do comerciante de
electricidade e gás, Feníe Energía.
Todos os serviços associados à sua carteira têm
o selo de qualidade Feníe e a possibilidade de
ﬁnanciar os projectos através do pagamento da
conta dos serviços públicos.

EMPRESA
DELEGADA
EMPRESA DELEGADA

A NOSSA
PROPOSTA
DE VALOR
"Somos uma empresa com uma alma pequena, com a
infra-estrutura e a gestão de uma grande.
Os nossos serviços, soluções e fornecimentos de
equipamento são adaptados às necessidades de
cada cliente e não à conveniência da nossa empresa.
Oferecemos a melhor solução, que não é necessariamente
a mais cara. O nosso modelo de negócio é adaptável ao
perﬁl de cada cliente".

EMPRESA DELEGADA

Somos a delegação oﬁcial da
JC-Electronics para:

Espanha & Portugal
Especialistas em vendas, troca e reparação
de automatização actual e descontinuada.

Electricidade

Gás

Poupança

Recarga

Empresa de comércio de energia e gás, sistemas de
gestão de energia, poupança de energia, estações
de carregamento e energia limpa.

Ainda não usou

A NOSSA LOJA?
WWW

T. +34 916 852 403
Mail: info@queroautomation.com
C/ Regordoño, 13
28936 Móstoles, Madrid (Espanha)
www.queroautomation.com

