Bobinatges Elèctrics
Revisió i Reparació
Bombes
Motors
Generadors
Alternadors
Transformadors

COMELSA SLU és una empresa especialitzada en construccions mecano-elèctriques i desenvolupa
la seva activitat des de l’any 1985.
Alhora, forma part del GRUP AQUACENTER®, amb seu a Santpedor i que va néixer l’any 1996
com a resultat de la unió de les empreses Catalana de Perforacions SA i Elèctrica Pintó SL, amb
l’adhesió posterior de Domini Ambiental SL, Webdom Labs SL, Gestió Solar Sostenible SL, Comelsa
SLU, FCO Underground Corp. i FCO Africa Corp.
Centrem la nostra activitat en oferir serveis de reparació de bombes d’aigua i motors, bobinatges per
a motors, alternadors i transformadors elèctrics, fred industrial i instal·lacions d'aire condicionat.
Oferim el manteniment i serveis post-venta, i també disposem d'un ampli taller per a la reparació
de tot tipus d’equips mecano-elèctrics.

Treballs Mecano-Elèctrics
Capacitat, professionalitat i qualitat productiva
Revisem i reparem bobinatges elèctrics de motors, alternadors,
transformadors tant de corrent alterna com contínua, monofàsics i
trifàsics.
Ens avalen 30 anys d’experiència fabricant bobinatges de totes
les tipologies i dimensions amb els millors materials, maquinaria
i operaris especialitzats per tal d’oferir un servei d’alta qualitat i
professionalitat. Estem en condicions òptimes per realitzar treballs
des dels motors més senzills fins als alternadors més complexos.
El mètode productiu que s’utilitza per a la fabricació dels diferents
jocs de bobines, garanteix la seva màxima qualitat ja que disposem
dels equipaments necessaris tals com impregnadora, forn d’assecatge
i banc de proves.

Bobinatges Elèctrics
Disposem d’instal·lacions pròpies especialitzades
en mètodes productius i tecnologies de procés per
al bobinatge de tot tipus d’equips mecano-elèctrics,
assegurant uns estàndards de qualitat alts a preus
competitius.
Som conscients que el temps és cabdal en cas d’una
avaria, per això oferim un servei ràpid i professional.
El nostre objectiu es que pugui reprendre la seva
activitat en el menor temps possible.
Revisem i analitzem meticulosament l’estat dels
motors elèctrics, valorant ràpidament la incidència
amb la finalitat d’aplicar la solució més adequada de
forma ràpida i eficaç.

Revisió i Reparació

Manteniments

Disposem de les eines i coneixements
necessaris per dur a terme la revisió i
reparació d’equips mecano-elèctrics: motors,
bombes, alternadors, transformadors i
generadors, de qualsevol tipus i complexitat
gràcies a la nostra experiència en aquest
camp d’aplicació.

Oferim un servei de manteniments preventius
i correctius adaptats a les necessitats de cada
equip i de cadascun dels nostres clients. Així
mateix, en aquells casos que es requereixi,
podem desplaçar-nos per atendre l’actuació
en les seves instal·lacions, facilitant i agilitzant
així el procés requerit.
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