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Případová studie:  
Cuadristas Serca 

Společnost Cuadristas Serca se při plnění specifických požadavků 
zákazníků z potravinářského a nápojového průmyslu spoléhá na vysokou 
kvalitu a rychlost skříní nVent HOFFMAN

Podrobnosti

Místo Francie
Situace Výrobce potravin a nápojů najal společnost Cuadristas Serca, specializovaného španělského výrobce 

zakázkových elektrických rozvaděčů, aby mu pomohla zlepšit propojení a ochranu funkcí pro řízení 
výrobních procesů.

Řešení Řešení tvořily modulární samostatně stojící skříně nVent HOFFMAN z měkké oceli s dvoukřídlými dveřmi 
(MCD) a jednokřídlými dveřmi (MCS) s krytím IP55 a dále doplňkové příslušenství, včetně montážních 
desek a podstavců.

Výsledky Zákazník je mimořádně spokojený s vysokou kvalitou a rychlou montáží produktů i s jednoduchostí práce 
s produkty značky nVent. Navzdory narušením dodavatelského řetězce vlivem celosvětové pandemie 
covidu-19 společnost nVent splnila časový plán dodávek a instalace stanovený výrobcem. 

SITUACE

Společnost Cuadristas Serca se již více než 25 let věnuje designu, výrobě a montáži všech typů panelů pro elektrické, rozvodné a 
kombinované skříně. Pro tento konkrétní projekt musel španělský výrobce rozváděčů vytvořit zakázkové řešení ke zlepšení propojení a 
ochrany elektrických zařízení v rámci procesu destilace kapalin u francouzského výrobce destilátů. 

Vzhledem k dlouhodobému úspěšnému partnerství se společností Eldon, nyní nVent, výrobce rozváděčů opět oslovil tohoto předního 
celosvětového poskytovatele skříní.

ŘEŠENÍ

Společnosti Cuadristas Serca a nVent 
v rámci úzké spolupráce navrhly 
a implementovaly řešení splňující 
požadavky zákazníka. Tým na počátku s 
pomocí počítačového softwaru pro návrh 
vypočítal a nasimuloval řešení správné 
velikosti. Tento software uživatelům 
umožňuje vytvářet koncepty, návrhy 
produktů a výkresy s požadovanou úrovní 
technické přesnosti a provádět rychlé 
výpočty návrhu i terénní simulace ve 
výrobních odvětvích. Od této chvíle začal 
tým vytvářet konečné řešení, které tvořily 
modulární samostatně stojící skříně  
nVent HOFFMAN z měkké oceli 
s dvoukřídlými dveřmi (MCD) a 
jednokřídlými dveřmi (MCS) a dále 
doplňkové příslušenství, včetně 
montážních desek a podstavců.

Samostatně stojící skříně typu MCD 
jsou ideální pro instalaci ve stísněných 
prostorech, kde by jednokřídlé dveře skříní 
po otevření zabíraly příliš mnoho místa 
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Naše silné portfolio značek:

před skříní. Tato řada nabízí také vyšší nosnost, jelikož zatížení je rozděleno na dvě křídla dveří. Součásti uvnitř skříně jsou dobře 
chráněny díky krytí IP55 k ochraně před vniknutím prachu, který může ohrozit jejich normální provoz.

Řada samostatně stojících skříní typu MCS s krytím IP66 pak nabízí vyšší míru ochrany zařízení a součástí. Tyto konkrétní skříně 
nabízejí kompletní ochranu před prachem, olejem a dalšími nekorozivními látkami a dále kompletní ochranu před stykem s vloženými 
zařízeními. Zajišťují také ochranu před vodou, včetně silného proudu vody. Tyto vlastnosti pomáhají prodloužit životní cykly zařízení a 
součástí a snížit náklady na údržbu, pokud je skříň nainstalována v prostředí s náročnými podmínkami.

VÝSLEDKY

Francouzský lihovar je s konečným řešením 
mimořádně spokojený. Stejně jako tým společnosti 
Cuadristas Serca. 

Pablo Serna, výkonný ředitel společnosti Cuadristas 
Serca, zmínil vysokou kvalitu, rychlou montáž i 
jednoduchost práce s produkty nVent HOFFMAN. 

Kromě toho navzdory narušením dodavatelského 
řetězce vlivem celosvětové pandemie covidu-19 
společnost nVent splnila časový plán dodávek a 
instalace stanovený výrobcem rozváděčů. Tým 
společnosti Cuadristas Serca je navíc s prací s 
týmem a portfoliem produktů nVent HOFFMAN 
dobře obeznámen a ušetřil tak čas při plánování a 
implementaci tohoto projektu i dalších, které týmy 
společně realizovaly.

„Spolupráce se společností nVent je pro nás vždy 
synonymem záruky úspěchu našich projektů,“ řekl 
Serna. „Díky kvalitě jejich skříní můžeme být klidní 
a můžeme si být jisti, že zákazníci budou s námi 
poskytnutým řešením mimořádně spokojeni.“
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