Soluções globais abrangentes
Controles comerciais e residenciais de HVACR e eletrodomésticos

COZINHA

ÁREA DE SERVIÇO

LAVANDERIA

Soluções de HVACR e eletrodomésticos
A Robertshaw® é uma empresa líder de mercado em projeto, concepção e fabricação de controles para HVACR
e eletrodomésticos para vários fornecedores de serviço voltados a aplicações comerciais e residenciais. Nossos
produtos de qualidade são usados por fabricantes de equipamentos e gerentes de manutenção de instalações
profissionais em mercados tais como:
Serviços médicos
■ Hotelaria
■ Administração pública
■ Educação e
■ Gestão de propriedades comerciais.
■

Nossos renomados controles de marcas Robertshaw®, Ranco®, Paragon® e Uni-Line® são os cérebros de muitos
eletrodomésticos. Bem protegidos dentro de um eletrodoméstico, eles recebem facilmente manutenção por
profissionais técnicos cujos usuários finais esperam equipamentos confiáveis em suas cozinhas, lavanderias e
áreas de serviço todo dia.
Os profissionais técnicos também confiam na Robertshaw pois conhecem nosso suporte técnico altamente
treinado: pessoalmente, por telefone e pela internet. Nossos representantes de atendimento ao cliente
baseados nos Estados Unidos estão prontos para responder perguntas, e nossa Caixa de Ferramentas on-line
do cliente oferece ferramentas de auto-service 24h por dia.
Saiba mais sobre a Robertshaw. Marcas em que você confia no mundo inteiro.

Mais sobre a Robertshaw
SUSTENTABILIDADE
Nossa política de sustentabilidade confirma nosso foco em:
■

Auxiliar o bem-estar de nossos funcionários e comunidades

■

Reduzir nosso impacto ambiental

■

Mitigar e reparar o impacto ambiental

■

Refrigeração
		■ Controles de descongelamento
		■ Controladores eletrônicos

Desenvolver nossos produtos e serviços de forma 		
responsável

Entregar produtos para ajudar a melhorar a eficiência
		 energética
■

■ Aprimorar o desempenho de sustentabilidade de nossos
		 fornecedores e clientes
■

Produtos e aplicações de cozinha:

Medir e comunicar nosso desempenho sustentável

FERRAMENTAS DE PRODUTIVIDADE

		■ Controles de temperatura
		■ Controles de pressão
		■ Capilares
		■ Filtros Secadores
Máquinas de gelo
		■ Válvulas da máquina de gelo
Fogões, fornos, fritadeiras, gavetas aquecedoras
		■ Válvulas de gás

■ Controles universais que funcionam com vários sistemas para
		 ajudar a reduzir o inventário e simplificar a seleção

		■ Ignitores

Produtos equipados que permitem que um único produto
		 substitua vários produtos

		■ Módulos de ignição por faÍsca

■

Portal do cliente on-line para facilitar a realização de negócios
		 com a Robertshaw
■

		■ Controle Infinito
		■ Pilotos
Máquinas de lavar louça

■ Produtos com a mais alta classificação no setor, e recursos que
		 reduzem os danos e os dispendiosos retornos de chamadas

		■ Válvulas de água e de máquina de
			 lavar louça

■ Produtos de fácil instalação com assistentes de programação
		 úteis, a fim de reduzir o tempo e os custos de instalação

Aplicações e produtos da área de serviço:

PRINCIPAIS PRODUTOS POR APLICAÇÃO
Produtos e aplicações de lavanderia:
Máquinas de lavar roupa
		■ Válvulas de água
		■ Interruptores de pressão do nível da água
		■ Timers
		■ Eletrobombas
		■ Placas eletrônicas
Secadores
		 Temporizadores
■

		■ Ignitores e controles de ignição

Caldeiras e fornos
		■ Controles de pressão
		■ Termostatos
		■ Termocuplas y pilotos
		■ Válvulas de gás
		■ Placas de controle
		■ Ignitores e controles de ignição
Aquecedores de água
		■ Válvulas de gás
		■ Placas de controle
Ar Condicionado
		■ Tubulacâo e acessórios de cobre
		■ Termostatos
		■ Mini presostatos

Customer Service Telephone 1.800.304.6563
Customer Service Facsimile 1.800.426.0804
HVACCustomerService@robertshaw.com

Robertshaw®, Ranco®, Paragon® and Uni-Line® são marcas registradas da
Robertshaw, suas subsidiárias e/ou empresas afiliadas. Outras marcas
mencionadas nesse material podem ser marcas registradas de seus
respectivos proprietários.
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