Professionals
Un experimentat equip de professionals format per tècnics comercials,
mecànics i frigoristes, recolzat per una xarxa de col·laboradors.

Consultoria i gestió de l’aire
L'equip de consultoria pot analitzar integralment el seu sistema
d’aire comprimit, oferir millores, i serveis com detecció i gestió
de fuites així com instruments per la monitorització.

Manteniment i reparació
Contractes de manteniment d’equips i reparació
de totes les marques. Assegurem la continuïtat del
subministrament d’aire i del circuit de refrigeració.
www.daunis.es
Atenció telefónica 93 745 74 00
comercial@daunis.es
Serveis Tècnics Industrials (STI) 93 784 76 75

C

M

Y

Eficiència energètica
Disposem dels recursos necessaris per estudiar
les seves necessitats abans de fer noves inversions
i auditar l’eficiència dels seus equips actuals.

Les millors marques
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Una selecció de primeres marques per poder oferir
les solucions més adients a cada necessitat.
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Servei integral
Legalització d’aparells a pressió i frigorífics.
Instal·lacions claus en mà.

Lloguer d’equips
Un extens parc d’equips de substitució i lloguer
(compressors, assecadors, refredadores,…)

STI
C/Gèminis, 89,
08228 TERRASSA
PUNTS DE VENDA
C/Tamarit, 45,
08205 SABADELL
PUNTS DE VENDA I OFICINES
C/Albert Einstein, 18
08223 TERRASSA

Tenim tot el que cal per ser els teus professionals de confiança

MAGATZEM
Avda. Can Jofresa, 55
08223 TERRASSA

DAUNIS S.A., fundada el 1855, és una empresa de subministraments per a la indústria i els instal·ladors que proveeix materials
i serveis per a la conducció, regulació i tractament de fluids per
aplicacions industrials, automatització, climatització i lampisteria.
Per tant ens dividim en dues divisions.
En quant amb l'Aire Comprimit i els nostres Serveis Tècnics
Industrials, tenim l’objectiu de seleccionar i oferir els millors
productes i desenvolupar els serveis especialitzats que
aquest sector, tan exigent i en constant evolució, requereix.
DAUNIS S.A. és una garantia de solvència i continuïtat i un
referent en la de distribució de les principals marques del
sector.
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i molt més...
Les seves necessitats canvien
constantment i nosaltres evolucionem
també per donar un Servei Complet.
Lloguer d‘equips. Renting d’equips
nous. Instal·lacions claus en mà.
Legalització d’aparells a pressió
(inicial i proves periòdiques) i
legalització d’aparells frigorífics.
Subministrament de materials per a
instal·lació amb préstec dels utillatges i
eines específiques (equips de termosoldat, eines de premsar, mordaces,
plantilles...). Eines i manipulació de
càrregues Ingersoll Rand.
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Amb una selecció de primeres marques, encapçalada per un líder mundial com
Ingersoll Rand, podem oferir les solucions més adients a cada necessitat. En
aire comprimit disposem de tecnologies d’alta eficiència energètica, exemptes
d’oli, i tots els equips integrants d’un sistema d’aire.

Compressors d’aire

Tractaments d’aire

-

-

Compressors de pistó
Compressors d’alta pressió
Compressors de cargol
Compressors de velocitat variable
Compressors lubricats
Compressors exempts d’oli
Boosters
Multiplicadors de pressió mecànics

Refrigeradors
Filtres
Assecadors frigorífics
Assecadors d’adsorció
Assecadors de membrana
Catalitzadors

Tractament de condensats
- Purgues
- Separadors de condensats

Eficiència energètica

Fiabilitat
ab
abilitat
b t i confiança
nça
Capacitat
apacitat
a
de se
servei
rvei

Productivitat sota control

La FIABILITAT del subministrament d’aire comprimit o refrigeració s’assegura combinant recursos diferents:

L’aire comprimit representa una part notable del consum energètic en la indústria. La millora de l’eficiència energètica de l’aire
comprimit requereix coneixements especialitzats sobre tot el seu cicle: generació, tractament, distribució i ús. La nostra llarga
trajectòria en el sector com a subministradors de neumàtica, a més de subministradors de compressors i servei tècnic, ens
permet proporcionar un assessorament global. Amb un equip de professionals i equips de mesura avançats els oferim:

- Un experimentat equip de tècnics de compressors i
frigoristes per donar servei a equips de totes les marques,
equipats amb utillatges i instruments avançats (formació
contínua per part dels fabricants i complint amb tots els
requisits legals).
- Extens parc d’equips de substitució i lloguer (compressors,
assecadors, refredadores).

Oferim manteniment correctiu i preventiu de totes les
marques - Contractes de manteniment estandarditzats o personalitzats - Contractes amb ampliació de
garantia per màquines noves - Reparació d’airends i de
motors - Professionals amb carnet de manipulació de
gasos - Transport propi i Assegurança RC.

- Anàlisi de necessitats abans de la compra.
- Consultoria del seu sistema d’aire:
Auditoria dels compressors, dimensionat de xarxes, mesura de caudals i de fuites.

- Plans de mesura i verificació d’acord amb la normativa EVO
(Efficiency Valuation Organization)

- Detecció i correcció de fuites, sectorització...
- Sistemes de monitorització de l’aire i control dels equips.

Complements
No menys importants són tota la àmplia gamma d’equips pel
tractament de l’aire, i tots els elements complementaris, així
com els equips generadors de gasos tècnics a partir de l’aire.

Control i mesura
-

Seqüenciadors
Controladors
Cabalímetres
Mesuradors de punt de rosada
Registradors de consum
Detectors de fuites

Generadors de gasos
- Generadors de nitrogen
- Generadors d’oxigen

Bescanviadors de calor
Fred industrial
-

Aero-refrigeradors
Refredadors frigorífics d’aigua
Dipòsits d’inèrcia
Bombes

Dipòsits acumuladors

En fred industrial ens centrem principalment en el
refredament de l’aigua i també podem oferir altres
aplicacions en el mateix entorn tecnològic.

Sistemes de canonades
- Canonades
o roscades
- Canonades
- Canonades
- Canonades

metàl·liques d`unió per soldadura
d’alumini de connexió instantània
presfitting
plàstiques
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subministrament d’aire i del circuit de refrigeració.
www.daunis.es
Atenció telefónica 93 745 74 00
comercial@daunis.es
Serveis Tècnics Industrials (STI) 93 784 76 75

C

M

Y

Eficiència energètica
Disposem dels recursos necessaris per estudiar
les seves necessitats abans de fer noves inversions
i auditar l’eficiència dels seus equips actuals.

Les millors marques

sti@daunis.es

Una selecció de primeres marques per poder oferir
les solucions més adients a cada necessitat.

CM

MY

Expertss e
en donar aire

CY

CMY

K

Servei integral
Legalització d’aparells a pressió i frigorífics.
Instal·lacions claus en mà.

Lloguer d’equips
Un extens parc d’equips de substitució i lloguer
(compressors, assecadors, refredadores,…)

STI
C/Gèminis, 89,
08228 TERRASSA
PUNTS DE VENDA
C/Tamarit, 45,
08205 SABADELL
PUNTS DE VENDA I OFICINES
C/Albert Einstein, 18
08223 TERRASSA

Tenim tot el que cal per ser els teus professionals de confiança

MAGATZEM
Avda. Can Jofresa, 55
08223 TERRASSA

DAUNIS S.A., fundada el 1855, és una empresa de subministraments per a la indústria i els instal·ladors que proveeix materials
i serveis per a la conducció, regulació i tractament de fluids per
aplicacions industrials, automatització, climatització i lampisteria.
Per tant ens dividim en dues divisions.
En quant amb l'Aire Comprimit i els nostres Serveis Tècnics
Industrials, tenim l’objectiu de seleccionar i oferir els millors
productes i desenvolupar els serveis especialitzats que
aquest sector, tan exigent i en constant evolució, requereix.
DAUNIS S.A. és una garantia de solvència i continuïtat i un
referent en la de distribució de les principals marques del
sector.

