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Subministrament
elèctric garantit
Els sistemes de seguretat, alarmes, 

enregistrament d'imatges i sistemes 

contra incendis seguiran funcionant.

Els principals serveis de la casa o del negoci

continuaran en marxa.

Les persones dependents no quedaran desateses.

Es podran carregar els cotxes elèctrics.

Servei d'aigua garantit a xalets aïllats. 

Comunicacions telefòniques i Internet.



Per a ús esporàdic. 

Des d'1,5 a 11 kW.

Benzina sense plom.

Baixes Emissions.

Fàcils de transportar.

Portàtils



Potència d'emergència.

Des de 6 fins a 40 kVA.

Dièsel o biodièsel.

Baixes Emissions.

Servei de manteniment.

Domèstics (Dièsel)



També GLP o Biogàs. 

Suport a energies renovables.

Servei de manteniment.

Gas Natural de la xarxa o envasat.

Ideals per a xalets i cases independents.

Domèstics (Gas)



Supervisió en remot.

Menor índex d'avaries.

Potència d'emergència o contínua.

Funcionament amb dièsel, 

gas natural o biogàs.

Altes prestacions.

Industrials

Les versions més insonoritzades del món.



Bones prestacions. 

Varietat de potències. 

Possibilitat de modificacions.

Generadors Km 0.

Oportunitat.

Ocasió



Servei Tècnic 24/365

Comptem amb un servei tècnic

excepcional i oferim un servei de

manteniment les 24 hores els

365 dies de l'any

.

24 HORES

Sempre, a qualsevol hora i

tots els dies de l'any el nostre

equip està a disposició dels

nostres clients.

365 DIES

Vigilància per GPRS les 24h, els 365 dies de l'any (24/7) de

l'estat de la xarxa amb proves periòdiques i estat de tots els

paràmetres del generador d'emergència amb actuació

immediata i proporcional a la gravetat de la alarma.

VIGILÀNCIA EN REMOT



També teniu la possibilitat de finançar la compra 

dels nostres productes amb moltes facilitats.

FINANÇAMENT

Us oferim els millors productes en relació Qualitat-Preu.

Treballem amb els fabricants que ofereixen més garanties 

i configurem els nostres propis equips. 

MILLORS PREUS 

Qualitat-Preu
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