SISTEMES AVANÇATS D'ENERGIA
SISTEMAS AVANZADOS DE ENERGÍA

Perfil
ALTERVAC, som una empresa que orienta la seva activitat per a oferir les últimes tecnològiques en
Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda (SAI), Estabilitzadors de tensió, Sistemes d’Energia per a
telecomunicacions.
Disposem dels recursos tecnològics i humans necessaris per a posar a disposició el producte
necessari juntament amb el millor servei.
La nostre organització disposa d’una forta vocació dirigida als nostres clients, transformant les seves
necessitats en solucions específiques. Basem la nostre filosofia de treball en una estreta cooperació i
relació de confiança amb els nostres clients a llarg termini, fent nostres les seves necessitats.
Tradició responsable i de servei, configura una perspectiva del nostre estil empresarial i mantingut en
el transcurs dels anys.
Estil responsable, ja que els nostres productes s’ajusten a les normes de qualitat més exigents, tots
incorporen la identificació CE, com a garantia de conformitat respecte a les normes de seguretat de la
Comunitat Europea i a les normes de Compatibilitat Electromagnètica (EMC)
ALTERVAC, associada a la qualitat i fiabilitat dels nostres productes, així com a la innovació
continuada, tot junt al servei que proporcionem en tota la geografia nacional, son factors diferencials i
una senyal de identitat.
Productes
Sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI) de 600VA a 900Kvas
Sistemes SAI per aplicacions industrials
Sistemes SAI Modulars de 10Kvas a 900Kvas
Estabilitzadors de tensió
Sistemes d’energia per a telecomunicacions
Serveis
Contractes de instal·lacions i manteniment de sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI)
Substitució i retirada de Bateries
Manteniment i monitoratge de tots els sistemes d’energia

Equip humà
Entre els actius mes importants d’una empresa, es troben les persones, dones i homes que la
constitueixen i aporten els impulsos creatius, vocacionals i gerencials.
Activitat individual i creadora, amb voluntat d'innovar i millorar dia a dia, amb una coordinació estreta
amb les persones de l’entorn immediat.
Cada empresa adquireix amb els anys una personalitat pròpia, un estil que la caracteritza i la posició
en el mercat, influent en el seu prestigi i en la seva evolució.
Un àgil Servei d’Assistència a nivell nacional amb punts d’atenció situats a les principals capitals,
assegurant el manteniment i la ràpida d'assistència als equips, aconseguint així el nivell d’atenció
desitjat per els clients.
ALTERVAC, gaudeix d’un reconegut prestigi que li permet afrontar noves experiències i projecte, amb
un raonament optimiste, tot aixó ho deu en gran part a la il·lusió i empenta de qui treballa per ella des
de el primer dia, formant un equip humà cohesionat i eficaç.

Qualitat i Medi Ambient
Qualitat, estil responsable ja que els nostres productes s’ajusten a les normes de qualitat mes
exigents, tots incorporen la identificació “CE”. Com a garantia de conformitat respecte a les normes de
seguretat de la Comunitat Europea i en les normes de Compatibilitat Electromagnètica (EMC)
Tos els productes ALTERVAC, son sotmesos a nombrosos controls de qualitat des de el disseny de
cadascun dels prototips. Els equips son dissenyats per a resistir condicions límits.
En el posterior procés de fabricació, els equips son sotmesos a diverses verificacions i un testeig final
en el que es reprodueixen situacions de màxim esforç.
ALTERVAC, disposa d’un exhaustiu protocol de Control de Qualitat al llarg de tot el procés de
fabricació: Projecte, Comandes, Magatzem, Fabricació, Control final, etc. El sistema de gestió de
qualitat d’ALTERVAC ha estat auditat i certificat per l’entitat certificadora AENOR d’acord amb la
norma ISO 9001.
Medi Ambient, els productes ALTERVAC gaudeixen d’un nivell màxim de qualitat utilitzat com a mitja
per a optimitzar l’ús de l'energia elèctrica, i elaborats amb materials de fàcil recuperació.
Contribueixen en la seva totalitat a preservar i mantenir la qualitat del Medi Ambient.
El sistema de gestió Ambiental d’ALTERVAC ha estat auditat i certificat per l’entitat certificadora
AENOR d’acord amb la norma ISO 14001.
Ens comprometem a desenvolupar la nostre activitat de manera sostenible, tenint en compte els
següents principis fonamentals:
Assegurar el compliment de la legislació i la reglamentació ambiental aplicable a la nostre
instal·lació i operacions, així com el compliment d’altres compromisos de caràcter voluntari que
assumeixi la organització.
Aplicar les mesures necessàries per a prevenir la contaminació, minimitzar la generació de residus
i fer ús responsable dels recursos materials i energètics.
Promoure la formació i sensibilitat als nostres treballadors.
Incentivar l’aplicació de bones pràctiques ambientals entre els nostres proveïdors.

Índex:
Sistemes d'Alimentació Ininterrompuda
SAI
Sèrie GR100
Sèrie GR-S
Sèrie TP130
Sèrie ZY120N
Sèrie AP160N
Sèrie ZP120N 3/1
Sèrie SHIELD
Sèrie ARES PLUS
Sèrie KR-KRONOS
Sèrie TS-TAURUS
Sèrie SR-SIRIUS
Sèrie NV-NOVA
Sèrie TT-TITTAN
Sèrie LB-LIBRA
Sèrie NS3000
Sèrie MiniMUST
Sèrie MUST900

Sistemes Estabilitzadors de Tensió
Sèrie SMK
Sèrie STK
Sèrie EMK
Sèrie ETK

Sistemes Rectificadors DC
Sèrie DELTA

Sistemes de Transferència Automàtics
Sèrie ATS
Sèrie STS

Sistemes de comunicacions
Sèrie SNMP
Sèrie BACS

Bateries
Bateries recarregables AGM

Serveis
Assessorament
Telegestió SERVI24
Servei d'Assistència Tècnica
Servei de Manteniment
Garantia

SAI Line Interactive
Son una solució rentable per al seu ordinador
personal i perifèrics valuosos, ja que no sols
proporcionen protecció de xarxa fiable sinó
que a mes proporcionen control de xarxa
intel·ligent per a les creixents aplicacions o
Internet i Ethernet.

Sèrie GR100
850VA - 2000VA

Els Sistemes d’alimentació ininterrompuda de la Sèrie GR100 son una solució
rentable per al seu ordinador i perifèrics valuosos. Combina les tecnologies
mes actualitzades i la millor fiabilitat del mercat.

Sèrie Júpiter GR-S Torre
1000VA - 2000VA

La Sèrie Júpiter son equips destinats bàsicament per a empreses amb
informàtica de petita i mitjana potencia. Gràcies a la sortida d’Ona Senoidal
pura, JUPITER GR-S es la millor opció.

Sèrie Júpiter Rack Convertible
1000VA - 3000VA

La Sèrie JUPITER Rack-Convertible son equips destinats bàsicament per a
empreses amb informàtica de petita i mitjana potencia. Gràcies a la sortida
d’Ona Senoidal pura, JUPITER GR-S es la millor opció.

Aplicacions de mercat:

SAI OnLine
Son una solució de protecció ideal per a
Servidors,
Xarxes,
Emmagatzematge,
TELECOM, Equipament Industrial, com també
per a Equips de Diagnòstic Mèdic.

Sèrie ZY120N
1000VA - 3000VA

La sèrie ZY esta dissenyada per a garantir una alimentació segura a les càrregues critiques. El seu alt
factor de potencia a la entrada i sortida assegura un alt rendiment i la seva configuració en paral·lel
garantitza una alta flexibilitat

Sèrie Zenith Rack
1000VA - 10000VA

Els Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda Sèrie ZENITH RACK son la solució ideal per a la protecció de
Servidors, Xarxes, Emmagatzematge, Telecomunicacions, Equipament Industrial, com també per Equips
de Diagnòstic Mèdic. La flexibilitat d’aquests equips ve donada per el format Convertible Torre o Rack,
aquests ens permet la seva adaptació en tots el terrenys.

Sèrie Shield
6000VA - 10000VA

Nova sèrie SHIELD, la millor evolució per a SAI online monofàsic, es el millor SAI monofàsic per
aplicacions de TI, amb factor de potencia 1 i eficiència de fins el 98%. SHIELD, esta fabricat amb
tecnologia i components de Vanguardia, tot esta instal·lat en un armari format Torre de mida molt
compacte.

Sèrie Zenith 3/1
10000VA - 20000VA

El Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda Sèrie ZENITH son la solució ideal per a la protecció de
Servidors, Xarxes, Emmagatzematge, Telecomunicacions, Equipament Industrial, com també per Equips
de Diagnòstic Mèdic. Els Sistemes ZENITH de Doble Conversió, son equips imprescindibles per a entorns
crítics.

Sèrie Ares Plus On/Off
1000VA - 3000VA

La sèrie ARES PLUS te un seguit de funcions intel·ligents que augmenten la durabilitat de la bateria.
Gràcies a la nova funció de control de protecció de descàrrega de bateria, son equips imprescindibles
per a entorns crítics.

Aplicacions de mercat:

SAI OnLine Trifàsics
Son una solució d’alimentació de sistemes de
mitjana i alta potencia, proporcionant una
tensió senoidal, estabilitzada i filtrada per a
l’alimentació de sistemes crítics que
necessiten una seguretat total en el
subministrament d’energia elèctrica.

Sèrie KR

Sèrie Nova

10KVA - 40KVA

10KVA - 40KVA

Sèrie Sirius

Sèrie TS

10KVA - 200KVA

10KVA - 80KVA

Sèrie Libra

Sèrie Tittan-TT

100KVA - 800KVA

100KVA - 500KVA

Gràcies la seva reduïda mida la Sèrie KR
d’ALTERVAC, es una optima elecció quan l’espai es
limitat. A mes, les seves característiques tècniques
satisfan la majoria de les Instal·lacions IT com una
positiva relació qualitat/ preu.

Els SAIs de la Sèrie SIRIUS son ideals per a la
protecció de sistemes informàtics, telecom, xarxes
informàtiques i sistemes crítics, on el risc associat a
una mala qualitat de l’energia elèctrica pot
comprometre la continuïtat de la activitat i dels
serveis amb uns costos molt elevats.

La Sèrie LIBRA garantitza la màxima protecció i
qualitat d’alimentació per a tot tipus de càrrega,
especialment per a les aplicacions mes critiques,
com sistemes de seguretat, equips electromèdics,
processos industrials i telecomunicacions.

La Sèrie NOVA es l’última generació de SAI
independent, caracteritzat per a una arquitectura
de Vanguardia que permet un accés ràpid i fàcil a
tots els components principals, al mateix temps que
integra una gran quantitat de series de bateries
directament en la màquina.

Aquests SAIs han estat dissenyats utilitzant l’última
tecnologia i els components mes nous per a
garantitza la màxima protecció als usuaris i evitar
impactes sobre la Xarxa elèctrica d’alimentació
aconseguint importants estalvis energètics.

Els SAIs de la Sèrie TITTAN son ideals per a la
protecció
de
sistemes
informàtics,
telecomunicacions, xarxes informàtiques i sistemes
crítics, on el rics associat a una mala qualitat de la
energia elèctrica pot comprometre la continuïtat de
l’activitat i dels serveis amb uns costos molt elevats.

Sèrie NS3000
60KVA - 120KVA

La Sèrie NS3000 inclou la millor de la
tecnologia disponible en l’actualitat per
a un SAI trifàsic de potencia mitja,
dintre d’un armari de mida compacte,
sistema semimodular.

Aplicacions de mercat:

SAI OnLine Modulares
Els SAI de la sèrie MUST son ideals per a la
protecció
de
sistemes
informàtics,
telecomunicacions, xarxes informàtiques i
sistemes crítics, on el rics associat a una
mala qualitat de l’energia elèctrica pot
comprometre la continuïtat de la activitat i
dels serveis amb uns costos molt elevats.

Sèrie MiniMUST
10KVA - 90KVA

Els SAIs de la Sèrie MiniMUST son ideals per a la protecció de sistemes
informàtics, telecomunicacions, xarxes informàtiques i sistemes crítics, on el
risc associat a una mala qualitat de l’energia elèctrica pot comprometre la
continuïtat de la activitat i dels serveis amb uns costos molt elevats. Aquests
SAIs han estat dissenyats en format modular, utilitzant l’última tecnologia i
els components mes nous per a garantir la màxima protecció als usuaris i
evitar impactes sobre la xarxa elèctrica d’alimentació, aconseguint importats
estalvis energètics.
El MiniMUST es el primer UPS en RACK de mida compacte, fàcil ús i fàcil de
instal·lar, pot adaptar-se a tot tipus de instal·lacions elèctriques gràcies a la
seva facilitat d’operar de forma indiferent segons la instal·lació existent: 1:1,
3:1 i 3:3

Sèrie MUST900
30KVA - 900KVA

MUST900 representa l’ultima generació de SAI modulars que combina una
alta flexibilitat, el seu disseny electrònic mes avançat i una estructura solida,
amb un control de gestió intel·ligent. Sistema modular Hot Swap UPS. Gran
estalvi d’energia, gestió de manteniment intel·ligent, prestacions elèctriques
de primer nivell, pantalla display gran a color, Green Technology.

Aplicacions de mercat:

Referències mercat Informàtic
Banc Mediolanum
Parlament de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Diputació de Barcelona
Ajunt. St. Feliu de Llobregat

Referències mercat Medicina
Fund. Hosp. Unv. Vall d'Hebron IR
Fund. Hosp. Santa Creu de Vic
Catsalut
Hosp. Verge de la Cinta

Referències mercat Industrial
Cinesa
Ficosa
Frit Ravich
Trefinos
Juncà Gelatines
Aigües de Barcelona

Referències mercat Telecom
Adamo
Vodafone Ono

ISO 9001

ISO 14001

Estabilitzadors Estàtics i Servo Motor
Sistemes
d’estabilització
d’estalvi
constant
en
protegint la seva instal·lació

permanent
i
sobretensions,

Sèrie EMK
Regulador Estàtic
3KVA - 50KVA

El regulador de tensió d’ALTERVAC proporciona el
voltatge constant, corregint les caigudes i pujades
de tensió que es produeixen a la xarxa elèctrica. Els
nostres reguladors de voltatge EMK treballen de
forma totalment automàtica, establint la tensió
correcte sense la intervenció de l’usuari.

Sèrie ETK
Regulador Estàtic
3KVA - 3200KVA

Aquests Estabilitzadors Electrònics, son totalment
estàtics i destaquen per la seva velocitat de
resposta davant a les oscil·lacions de la xarxa
elèctrica, tant mateix disposen d’una gran precisió a
la tensió de sortida. Es fabriquen tant en monofàsic
com en trifàsic.

Sèrie SMK

Sèrie STK

Regulador Servo Motor
1KVA - 50KVA

Regulador Servo Motor
3KVA - 150KVA

El regulador de tensió d’ALTERVAC, proporciona el
voltatge constant, corregint les caigudes i pujades
de tensió que es produeixen a la xarxa elèctrica. Els
nostres reguladors de voltatge SMK treballen de
forma totalment automàtica, establint la tensió
correcte sense la intervenció de l’usuari. Tot el
sistema està controlat per un microprocessador, el
qual ordena al servomotor la seva posta en marxa
per a la correcció del voltatge necessari per a una
tensió de sortida estabilitzada.

Aplicacions de mercat:

El sistema de regulació està format per un
servomotor DC, el qual ens proporciona un par
d’arrencada alt i una precisió molt elevada, per el
que aconseguim una resposta a les alteracions de
tensió de fins a 90V/s. Aquest equip no produeix
cap tipus de distorsió a la xarxa elèctrica ja que no
existeix commutació.

Rectificadors
Sistemes Rectificadors amb una alta eficiència
i Disseny compacte, que fan de aquests equips
una optima solució per aplicacions en les que
l’espai es crític.

Sèrie Delta
Sistemes Rectificadors d'alta eficiència
DPS 850B-48-3

Pertany a la família de productes CellD ALTERVAC. L’alta eficiència i el seu disseny compacte fan d’aquest equip, una
optima solució per a les aplicacions on l’espai es crític. La nostre gamma de productes inclouen sistemes d’energia
tant per a interior com per a exterior d’edificis. Producció modula i personalitzada.
APLICACIONS
Aplicacions sense fils, estacions base, LTE, aplicacions de línia fitxa, serveis de banda ample i transmissions.
El sistema inclou fins a tres rectificadors d’alta eficiència, connexions de corrent continua i alterna, connexions de
bateries i un controlador ALTERVAC, sigui el PSC3 o CSU 502.
La supervisió avançada, la poca profunditat i la facilitat de instal·lar, son els factors d’èxit d’aquest sistema.

Aplicacions de mercat:

Switch de Transferència
Sistemes amb dos entrades d’alimentació i una
sortida a les càrregues, si la font d’alimentació
principal no està disponible, l’equip commuta a
la font secundaria sense interrupció a les
càrregues critiques.

Sèrie ATS
6kVA - 32A

ATS es una unidad de distribución de energía (PDU) de instalación en rack
19”, con dos entradas de alimentación “A” y “B” y una salida monofásica
23ATS es una unitat de distribució d’energia (PDU) de instal·lació en Rack
19”, amb dos entrades d’alimentació “A” i “B” i una sortida monofàsica
230V.
Quan la entrada “A” cau per sota del voltatge de treball preestablert i la
entrada “B” es vàlida, la sortida es transferida automàticament a la entrada
“B”
La sortida es torna a transferir a la entrada “A” quan aquesta es vàlida.

Sèrie STS
Fins 3000A

Els STS d’alt rendiment, fins a 3000A amb un temps de transferència
extremadament curt (<=5ms). La seva capacitat de sobrecàrrega permet el
seu ús també en aplicacions de serveis crítics. Gràcies a la seva
redundància interna i sobredimensionament garantitza la màxima fiabilitat.

Aplicacions de mercat:

Comunicacions
Sistemes de monitoratge dels nostres equips
en temps real

Targetes de Comunicacions SNMP
Las tarjetas SNMP, son más que un administrador web completo con numerosas
opciones y ofrece mucho espacio para accesorios: como ejemplo, CS141 se puede
combinar con una variedad de sensores ambientales y otros dispositivos de medición
para medir y monitorizar la temperatura, la humedad, el fuego y humo, el movimiento
y el robo, la presión del aire, los niveles de llenado, etc. Incluso puede enviar correos
de alarma, enviar mensajes SMS, cambiar y alternar dispositivos o comunicarse con
otros sistemas..

Bacs
Sistema d’anàlisis i cura de les Bateries
El sistema d’alerta, monitoratge i administració de Bateria integrat mes modern
equalitzador / Equilibri en el mes alt nivell
El nostre sistema d’anàlisis i cura de les Bateries BACS de tercera generació, conegut
en tot el mon, es el producte mes innovador del mercat que inclou un sistema de
control i gestió de Bateries i es pot integrar a la xarxa. Verifica cíclicament la resistència
interna, la temperatura i el voltatge de cadascuna individualment.
El procés de compensació de voltatge / compensació especialment protegida, controla
el voltatge de totes les Bateries el valor objectiu definit per el controlador de càrrega i
manté totes les Bateries en el rang de voltatge operatiu òptim. Si una Bateria te
desviacions notables durant un cicle de descàrrega / càrrega, BACS notifica
automàticament als especialistes adients mitjançant notificacions i senyals visuals i
acústiques lliurament configurables.
BACS, es el sistema perfecte per a totes les tecnologies de Bateries de plom-àcid i es
compatible amb una amplia gamma de productes químics per Bateries i conceptes de
carcasses:
Gel, AGM
Ni-Cd, Ni-MH
Acumuladors de Ió de liti

Bateries
Les Bateries recarregables d’ús general (AGM –
Absorbent Glass Mat) son sistemes de diòxid
de plom-plom. L’Electròlit d’àcid sulfúric diluït
es absorbit per separadors i plaques i així
immobilitzat.

Bateries AGM
Màxima qualitat i fiabilitat
Bateries recarregables AGM 12V / 5 Ah, 7.5 Ah, 9 Ah, 12 Ah, 18 Ah… 100 Ah
Les Bateries recarregables d’ús general (AGM – Absorbent Glass Mat) son sistemes de
diòxid de plom-plom. L’Electròlit d’àcid sulfúric diluït es absorbit per separadors i
plaques i així immobilitzat.
Exhaustiu procés de control, des de la matèria primera a la entrega del producte al
client, dintre dels estàndards internacionals de qualitat implementats.
Bateries segellades i sense manteniment, a prova de fugues i utilitzable en qualsevol
posició.
Amb tecnologia Absorbent Glass Mat (AGM) per a recombinació de gasos eficients de
fins al 99% i absència de manteniment de electròlits o afegint aigua.
Especials per a Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda (UPS/SAI)

Serveis i Soport

Servei d'Assessorament

Servei d'Assistència Tècnica

Servei de Manteniment

Servei SERVI24

Garantia

Servei d'Assessorament
Els continus avenços en el camp de les noves tecnologies, exigeix que una empresa com ALTERVAC, disposi d’un
Departament d’Assessorament, que estudiï les necessitats presents i futures en projectes de gran envergadura, per
als que dissenyarà nous equips que es diferenciïn dels models estàndards del seu catàleg.
Això, ens permet afirmar la dimensió d’ALTERVAC com Empresa de Serveis de Consultoria i Assessorament Tècnic,
a mes de les diverses modalitats de manteniment i seguiment dels equips que puguin ser contractats per els
nostres clients.
El Servei d’Assessorament d’ALTERVAC, ofereix una resposta eficaç a les necessitats energètiques de Empreses
locals, regionals i nacionals. Així, com d’ús personal. El Servei aporta recursos humans i materials, oferint un
Assessorament especialitzat que recolzi el compliment dels objectius i atribueixi al èxit dels programes de
desenvolupament d’activitats, garantint un subministrament elèctric sense fallides.
Que inclou el nostre Servei d’Assessorament
Estudi i elaboració de informes, estudis, plans, avantprojectes, projectes de caràcter Tècnic i organitzatius.
Direcció, supervisió i control de la execució i manteniment d’obres, instal·lacions i de la implantació dels equips.

Servei d'Assistència Tècnica
ALTERVAC, disposa de tècnics altament qualificats per a brindar un suport tècnic i de post venta confiable i
competent .
Els nostres clients poden aprofitar un centre de trucades dedicat destinat a garantitza una ajuda immediata sempre
disponible per el manteniment, la instal·lació i la reparació de SAI

Entrega, ubicació i posta en marxa

Reparacions IN-SITU

ALTERVAC, pot proporcionar assistència durant la
entrega, ubicació i posta en marxa del sistemes SAI a la
ubicació del client, amb formació addicional durant la
entrega al personal de camp. Els enginyers de camp
també poder verificar la idoneïtat del lloc, analitzar i
assessorar sobre problemes potencials i desconeguts,
així reubicar l’equip. ALTERVAC, recomana que totes
les instal·lacions de cablejat siguin realitzades per
personal capacitat.

Garantim una reparació ràpida a la ubicació
mitjançant l’ús de tecnologia UPS d’última generació
i la professionalitat del personal de serveis i els
centres d’assistència autoritzats d’ALTERVAC. Els
nostres tècnics, garanteixen que les peces
defectuoses son reemplaçables per originals,
provades i actualitzades per a mantenir la seguretat,
confiabilitat i característiques d’operacions dels SAI.

Elaboració del projecte

Contractes de manteniment

ALTERVAC, desenvolupa projectes proporcionant al
client la millor solució per a la especificació requerida.
Brindant recolzament en el disseny d’un sistema SAI
per a satisfer completament les especificacions del
client, inclosos dissenys a mida, anàlisis de
especificacions de plantes, disseny de distribució i
càlculs de proteccions.
ALTERVAC, és capaç de dissenyar, proporcionar
instal·lacions i productes, seguir la planta durant la
instal·lació, donar suport a la posta en servei i tenir cura
dels sistemes sota un contracte de manteniment.

ALTERVAC, ofereix als seus clients la oportunitat de
disposar d’un contracte complert de servei de
manteniment de UPS, per a minimitzar els temps de
resposta i els costos de reparacions. Recomanem
un contracte de manteniment per a tots el sistemes
grans o per plantes critiques. Es programaran
revisions
periòdiques
que
podrien
cobrir
intervencions preventives i correctives en cada cas.

Servei de Manteniment
La divisió de Servei d’Assistència Tècnica i Manteniment d’ALTERVAC, desenvolupa, projecta i executa, tot tipus de
manteniments e instal·lacions.
El manteniment es un factor econòmic important, tant a l’àmbit industrial com en els edificis, i està estretament unit
a la vida útil dels diferents element a mantindrà i els sistemes associats.
El nostre personal tècnic, realitza els estudis oportuns per a determinar les necessitats dels clients i proposen el
tractament o solució mes adequat.

Tipus de manteniment
Els diferents manteniments que podem oferir
son:
Manteniment Preventiu
Manteniment Correctiu
Manteniment Remot
Per al diferents treballs a realitzar, ALTERVAC
disposa de diferents àrees d’acció, amb personal
tècnic altament qualificats.

Estructura organitzativa
Director de projecte
Equip de treball tècnic
Oficina tècnica
Engingeria electrònica
Departament de seguretat i salut

Servei SERVI24 Control Remot
Els Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda (SAI), son equips destinats
alimentar càrregues critiques, per aquest motiu ALTERVAC ha
desenvolupat el sistema SERVI24, amb la finalitat d’assegurar el
funcionament i disponibilitat dels sistemes en tot moment.
Detecció d’anomalies en temps real amb sistema d’avisos
automatitzat.
El sistema de control i monitorització SERVI24, audita constantment els
equips SAI segons els paràmetres determinats i transmet una alarma via
SMS o correu electrònic, informant de la mateixa. Segons la magnitud de
les alarmes, es poden determinar les accions oportunes en cada cas.
El sistema permet tenir coneixement en temps real de l’estat de
funcionament dels equips SAI connectats a ell. Aquest sistema permet al
client despreocupar-se totalment de la supervisió i control del equips SAI.

Monitorització via WEB
Accés remot als equips
Configuració de paràmetres
dels equips
Aturada e inici del SAI
Enviament d'alarmes via
correu electrònic
Enviament d'alarmes via SMS
Històric de esdeveniments
Històric de valors
Informes mensuals via
correu electrònic
Shutdown dels equips
connectats al SAI
Soport tècnic IN-SITU
Soport telefònico
Versatilitat de protocols

Garantia dels productes i condicions Generals
El període de validesa de la garantia dels nostres productes, va dels 12 als 24 mesos en funció de les series i a partir de
la data de factura.
La garantia es vàlida en el àmbit del territori nacional, en cas de que els nostres productes siguin exportats fora del
territori nacional, la garantia quedarà limitada a la seva cobertura dels materials per a donar solució a la incidència.
La garantia es dona a les nostres instal·lacions i cobreixen la mà d’obra i materials necessaris per a donar solució a la
incidència.
Casos que no queden coberts per la garantia d’ALTERVAC:
Reparacions motivades per el mal ús, falta, negligència o error del client.
Reparacions motivades per a intervenció de personal no autoritzat per ALTERVAC
Reparacions motivades per causes alienes als equips, així com: connexió errònia, accident, descàrregues
elèctriques per tempesta, temperatures, humitats, càrrega connectada, sinistre o actes vandàlics.
Haver modificat les especificacions d’origen, sense consulta prèvia a ALTERVAC
ALTERVAC, en qualsevol cas podrà optar per realitzar la reparació del producte o substituir les parts espatllades o
defectuoses, utilitzant peces noves, en tal cas els elements substituïts quedaran en propietat d’ALTERVAC.
En cap cas ALTERVAC, serà responsable de perjudicis indirectes, així com pèrdues econòmiques, de informació o
interrupció de la activitat relacionades amb el funcionament o ús dels equips per part del client.
ALTERVAC, disposa de diferents opcions en extensions de garantia dels seus productes, els quals poden consultar
mitjançant petició per escrit via web, correu electrònic a: altervac@altervac.com o be trucada telefònica al 938 486 716

Les Vernedes, 3 (Pol. Ind. Molí de les planes)
08470 Sant Celoni (Barcelona)
Tel. 938 486 716
altervac@altervac.com
www.altervac.com

