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serviços após-venda

consigo quando mais necessita

A nossa assistência garante a total segurança na utilização dos 

seus equipamentos, a fiabilidade e comodidade necessárias.

Aconselhamento técnico Contratos de manutenção 

anuais com visitas 

programadas

Disponibilidade de 

peças de reserva

Serviço Multi-marca Reparações na instalação;

Reparações e manutenções 

em fábrica



serviços após-venda
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contra todos os 
imprevistos

A Efaflu acompanha os seus clientes ao longo de todo 

o ciclo de vida dos seus sistemas de bombagem e 

ventilação, desde o projeto até ao fim do tempo previsto 

da sua exploração. 

Oferecemos serviços após-venda multi-marca de 

monitorização, reparação e otimização dos seus 

equipamentos, em todo o território nacional e no 

estrangeiro, de forma a garantir a sua disponibilidade 

quando são precisos.

Disponibilizamos ainda consultadoria técnica na 

otimização energética da sua instalação.



manutenção de equipamentos de bombagem

4

manutenção de 
equipamentos de 
bombagem

Nos contratos de manutenção de grupos de bombagem 

é emitido um relatório completo com a identificação dos 

equipamentos e verificações principais desde o estado 

da sala de bombagem, condições de instalação, níveis 

dos reservatórios, estados dos diversos componentes 

do sistema, nomeadamente bomba, motor, quadro 

elétrico de comando, e ensaios funcionais/medição 

para monitorização da degradação da característica 

de performance das bombas. Nas bombas industriais 

são realizados alinhamentos a laser, monitorização 

vibrométrica do estado dos rolamentos e bomba.



manutenção de centrais contra incêndio
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manutenção de centrais 
contra incêndio

Nos sistemas de bombagem de combate a incêndio 

são cumpridos todos os requisitos legais segundo o 

despacho 14903/2013 e NFPA25, sendo realizados 

ensaios de verificação de estado do sistema conforme 

recomendações do fabricante e/ou normativos 

regulamentares quando aplicável, nomeadamente: 

NFPA20 FM, EN12845, CEPREVEN RT2ABA, CEA4001; 

UNE23500:2012.



manutenção de equipamentos de ventilação
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manutenção de 
equipamentos de 
ventilação

Nos contratos de manutenção de sistemas de 

ventilação é emitido um relatório com identificação dos 

equipamentos e verificações principais nomeadamente, 

estado dos principais componentes, ensaios funcionais 

com monitorização vibrométrica conforme normas 

ISO14694:2003 ou ISO10816, medição de consumos 

elétricos e lubrificações.



entre em contacto
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entre em contacto

Conheça antecipadamente os custos de manutenção, 

reduza o risco de paragens inesperadas, aumentando 

desta forma a competitividade da sua empresa.

Em função do seu tipo de equipamento encontramos 

uma solução feita à sua medida.

serviço após-venda: 252 298 712

norte: 252 298 700

sul: 214 134 700

geral@efaflu.pt
www.efaflu.pt




