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Studiu de caz:  
Cuadristas Serca

Cuadristas Serca se bazează pe înalta calitate și viteza dulapurilor  
nVent HOFFMAN pentru a satisface nevoile speciale ale unui client din 
industria alimentară și a băuturilor

Detalii

Loc Franța
Context Un producător din industria alimentară și a băuturilor a apelat la Cuadristas Serca, o companie spaniolă 

specializată în fabricarea de panouri electrice personalizate, pentru o mână de ajutor în îmbunătățirea 
conectării și protejării funcțiilor de control ale proceselor sale de producție.

Soluție Soluția a constat în dulapuri industriale modulare din oțel cu două uși (MCD) și o singură ușă (MCS), cu 
grade de protecție IP55, alături de accesorii complementare, inclusiv contrapanouri și socluri.

Rezultate Clientul este foarte mulțumit de înalta calitate și asamblarea rapidă a produselor, precum și de ușurința 
în a lucra cu nVent. În ciuda perturbărilor la nivelul lanțului de aprovizionare din cauza pandemiei de 
COVID-19 de la momentul respectiv, nVent a respectat cronologia producătorului privind livrarea și 
instalarea. 

CONTEXT

De peste 25 de ani, Cuadristas Serca este dedicată proiectării, fabricării și asamblării tuturor tipurilor de panouri electrice, de 
distribuție și combinate. Pentru acest proiect anume, constructorul de panouri din Spania trebuia să creeze o soluție personalizată 
pentru a îmbunătăți conectivitatea și protecția echipamentelor electrice pentru procesul de distilare a lichidelor al unui producător 
francez din industria alimentară și a băuturilor. 

Bazându-se pe relația sa de succes, de lungă durată cu Eldon, devenită nVent, constructorul de panouri a apelat din nou la furnizorul 
de soluții de cofrete lider la nivel global.

SOLUŢIE

Pentru a satisface nevoile clientului său, 
Cuadristas Serca a colaborat strâns cu 
nVent pentru a proiecta și implementa 
soluția. Pentru început, echipa a calculat 
și simulat soluția de dimensiune potrivită, 
folosind software de proiectare asistată 
de computer. Acest software permite 
utilizatorilor să conceptualizeze ideile, 
modelele de produs și schițele la nivelul 
necesar de precizie tehnică, să efectueze 
calcule rapide de proiectare și simulări 
în domeniul industriilor producătoare. De 
acolo, echipa a început să construiască 
soluția finală, compusă din dulapuri 
industriale modulare din oțel cu două 
uși (MCD) și o singură ușă (MCS), alături 
de accesorii complementare, inclusiv 
contrapanouri și socluri.

Gama de dulapuri MCD este ideală 
pentru instalare în spații limitate, unde 
deschiderea unei uși simple ar ocupa 
prea mult spațiu în fața dulapului. 
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Portofoliul nostru puternic de mărci:

De asemenea, această gamă oferă o capacitate de încărcare mărită, din moment ce capacitatea de încărcare este distribuită pe 
două uși. Cu un grad de protecție IP55, care protejează împotriva pătrunderii prafului care ar putea dăuna funcționării normale, 
componentele din interiorul dulapului sunt bine protejate.

Între timp, cu un grad de protecție IP66, gama de dulapuri MCS oferă un nivel de protecție mai ridicat pentru echipamente și 
componente. Mai exact, aceste dulapuri asigură protecție completă împotriva prafului, uleiului și a altor materiale necorozive, 
precum și protecție completă la contactul cu echipamentele din interior. De asemenea, asigură protecție împotriva apei, inclusiv jeturi 
puternice de apă. Aceste calități contribuie la prelungirea duratei de viață a echipamentelor și componentelor și reduc costurile de 
întreținere când dulapul este instalat într-un mediu dur cu condiții severe.

REZULTATE

Distileria franceză este foarte mulțumită de soluția 
finală. La fel și echipa Cuadristas Serca. 

Pablo Serna, director general al Cuadristas Serca, 
a remarcat înalta calitate și asamblarea rapidă a 
produselor nVent HOFFMAN, precum și ușurința în 
a lucra cu nVent. 

În plus, în ciuda perturbărilor la nivelul lanțului de 
aprovizionare din cauza pandemiei de COVID-19 
de la momentul respectiv, nVent a respectat 
cronologia constructorului de panouri privind 
livrarea și instalarea. Pe lângă aceasta, grație 
comodității și familiarității în a lucra cu echipa 
nVent HOFFMAN și cu portofoliul de produse, 
echipa Cuadristas Serca a economisit timp în 
planificarea și implementarea pentru acest proiect, 
precum și celelalte realizate împreună.

„Să alegem nVent este, pentru noi, mereu sinonim 
cu o garanție a succesului proiectelor noastre”, a 
declarat Serna. „Calitatea dulapurilor lor ne ajută să 
fim calmi și încrezători că clienții noștri vor fi foarte 
mulțumiți de soluția pe care o oferim.”
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