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Activitatea de uzinare tablouri electrice a Electroglobal
este în continuă dezvoltare, concretizându-se în creşterea
investiţiilor pentru mărirea capacităţii de producţie,
creşterea numărului de personal dar şi crearea unor
condiţii de muncă superioare.
Investiţiile făcute pentru dotarea halei de fabricaţie şi
procesele implementate sunt destinate creşterii calităţii
execuţiei tablourilor şi mărirea capacităţii în cazul
comenzilor de serie.

CALITATE ŞI EFICACITATE
Procedurarea etapelor de producţie şi a utilajele folosite,
rigurozitatea în activitate şi dotările au avut ca şi rezultat
creşterea calităţii în uzinarea tablourilor.

SERVICII PENTRU UZINAREA TABLOURILOR

▪ Proiectare;
▪ Asamblare;
▪ Montaj și punere în funcțiune;
▪ Mentenanță.
CERTIFICĂRI

▪ Tablourile sunt conforme cu cerinţele tehnice ale
standardului EN61439-1;

▪ Certificare ISO9001 pentru procesul de producţie.
DOMENII INDUSTRIALE ADRESATE

▪ Ciment, Metalurgie, Automotive, Industria Alimentară,
Chimie, Farmaceutică;

▪ Clădiri: industriale, comerciale, spitale etc.

DE CE NOI?
ELEMENTE DE DIFERENŢIERE

▪ Experienţă de peste 15 ani în uzinarea tablourilor;
▪ Depozit de componente cu peste 10.000 repere – asigură
rapiditate în executarea lucrărilor şi timpi de livrare buni,
în condiţii de calitate ridicată;

DOTARE ATELIER

▪ Centru de prelucrare mecanic STEINHAUER eCAB pentru
prelucrarea automată a contrapanourilor şi a pereţilor
tablourilor;

▪ Maşină de găurit şi îndoit Alfra Busbar – pentru tablouri
de distribuţie de până la 5000 A;

▪ Echipă proprie de inginerie electrică – permite verificarea

▪ Banc de teste – pentru echipamente cu automate

▪ Proiectare 3D – pentru crearea layoutului proiectului (în

▪ Imprimantă pentru marcaj cleme şi conductori;
▪ Maşină automată de sertizare pini;
▪ Trusa de testare tablouri electrice conform standardelor în

şi optimizarea documentaţiei tehnice a clientului;
cazul tablourilor fără detalii de execuţie);

▪ Factory Acceptance Tests (FAT) – aplicabile în cazul

tablourilor de automatizare, pentru verificarea funcţionării
software-ului fără bug-uri, pe lângă partea electrică
(suplimentar, la solicitare, cu echipa proprie de software).

programabile;

vigoare Metrel3321;

▪ Mașină automată de tăiat fire la lungime.

Află acum mai multe detalii despre ce presupune colaborarea pentru uzinarea de tablouri electrice.
Contact: Gheorghe Moga, +40.755.094.900, gheorghe.moga@electroglobal.ro
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