Oferim din stoc o gamă largă de produse:
Controlere SIMATIC, Motoare Electrice
și Convertizoare, Panouri Operatoare și
produse pentru comunicaţie industrială.
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Electroglobal proiectează
şi implementează sisteme
complete de automatizare
industrială şi asigură
upgradeuri la soluţii existente de
automatizări pentru procese din
diverse industrii

ELECTROGLOBAL ASIGURĂ ÎNTREGUL PROCES
AL UNUI PROIECT DE AUTOMATIZARE

▪ Proiectare software şi hardware;
▪ Dezvoltare software PLC, HMI şi SCADA;
▪ Execuţie tablourilor electrice de distribuţie şi automatizare;
▪ Integrarea elementelor de automatizare, acţionări
electrice, aparataj de comutaţie, elemente de câmp;

▪ Furnizarea echipamentelor specifice;
▪ Asistenţă tehnică (inclusiv Remote) şi punere în funcţiune;
▪ Management de proiect şi site management;
▪ Mentenanţă și service;
▪ Trusă de testare întrerupatoare automate 800 – 6300A;
▪ Cameră de termoviziune.
UPGRADE LA SOLUŢII EXISTENTE DE
AUTOMATIZARE – EXCELENȚĂ AL
ELECTROGLOBAL
Experienţa acumulată de-a lungul timpului ne oferă
expertiza dovedită fiind martorii și promotorii progresului
tehnologic din domeniul automatizărilor, ceea ce ne
permite să propunem clientului soluţii personalizate,
adaptate generaţiei echipamentelor din propriile instalaţii.

Oferim din stoc o gamă largă de produse la prețuri
promoționale: Controlere SIMATIC, Motoare Electrice
și Convertizoare, Panouri Operatoare și produse pentru
comunicație industrială.
Calitatea de Siemens Solution Partner ne permite oferirea
de prețuri competitive și livrare rapidă.

PARTENERIATE IMPORTANTE
Siemens Solution Partner
În parteneriat cu Siemens, Electroglobal oferă conceptul
“Totally Integrated Automation” cu beneficii decisive, mai
ales în cazul modernizării instalaţiilor existente.

Electroglobal oferă conceptul “Totally Integrated
Automation” pentru toate sectoarele industriale şi zonele
de proces tehnologic cu beneficii decisive, mai ales în
cazul modernizării instalaţiilor existente.

BENEFICIILE COLABORĂRII CU ELECTROGLOBAL

▪ Oferirea unei soluţii optime calitate-preţ în funcţie de
necesităţile beneficiarului;

▪ Posibilitatea oferirii mixului optim de la producătorii

de top de echipamente electrice astfel încât să fie
implementată soluţia care răspunde cel mai bine nevoilor
beneficiarului;

▪ Parteneriat pe termen lung pentru menţinerea funcţională
a soluţiilor implementate.

Lenze Performance Partner
Performanţe deosebite în domeniile maşinilor de producție,
robotică şi a sistemelor logistice care, în multe situaţii,
reprezintă o provocare în tehnologia de automatizare.

Doriţi să vă configuraţi gratuit soluţia optimă de automatizare pentru procesul tehnologic derulat?
Contact: Raluca Petcu, +40.732.711.233, raluca.petcu@electroglobal.ro

ELECTROGLOBAL SRL

CUI: RO16571917
J12/2492/2004
E: info@electroglobal.ro
W: www.electroglobal.ro

Sediul central CLUJ-NAPOCA

Punct de lucru BUCUREȘTI

Punct de lucru BACĂU

RO-400221, Parc Industrial TETAROM 1
Str. Tăietura Turcului, nr. 47/16N
T: +40.264.406.203
F: +40.264.406.204

RO-021323, Sector 2
Șos. Mihai Bravu nr. 215
T: +40.21.300.0316
F: +40.21.300.0317

RO-600360
Str. Ștefan cel Mare Nr.28
T: +40.234.206.208
F: +40.234.206.207

