FRED
INDUSTRIAL

1. Itisa,

l'empresa que l’escolta
Des de la seva fundació, fa més de quaranta anys,
ITISA ha actuat de proveïdor de serveis de
enginyeria aplicada al món de la refrigeració i els
aïllaments industrials, sempre amb l'orientació
de servei al client i qualitat, no sols en el disseny i la
execució dels projectes, sinó també en el servei
tècnic de manteniment i postvenda.
En l'actualitat, i gràcies a la confiança dipositada
en ITISA pels nostres clients, hem creat i
consolidat una estructura empresarial amb aquesta
orientació al client i al seu servei. Aquesta estructura
està formada per tècnics i enginyers especialitzats
en projectes de refrigeració i aïllament industrial,
principalment especialitzats a escoltar les
necessitats dels nostres clients i ajudar-los a dissenyar
i construir el seu projecte.

Enginyeria aplicada
al món de la
refrigeració i
els aïllaments
industrials
Especialistes
a escoltar les
necessitats de
els nostres clients i
ajudar-los a construir
el seu projecte

La innovació i el coneixement exhaustiu de els
sistemes frigorífics i de tractament d'aire ens
permeten treballar en la línia de la sostenibilitat,
fiabilitat i eficiència dels projectes que
desenvolupem amb i per als nostres clients.
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2. Els nostres

3. Compromís

millors recursos tècnics
Els nostres millors recursos són els humans.
Disposem d'un equip de més de cinquanta persones a la
disposició del projecte i amb un objectiu comú. Des dels
tècnics / comercials que atenen les necessitats del client
i proposen solucions, fins a la oﬁcina tècnica on els
enginyers donen forma al projecte i realitzen el seu
seguiment tècnic, passant per l'equip tècnic que l'executa
i converteix en realitat, la secció de manteniment i
postvenda que vela per la fiabilitat i el perfecte
funcionament de la instal·lació i el personal administratiu.

amb la sostenibilitat

Un equip humà
amb l'objectiu
compartit de
satisfer
els nostres clients

Som coneixedors i conscients que la qualitat
d'una instal·lació depèn de molts aspectes i
que els més importants són els que apareixen
una vegada a finalitzatel procés d'implantació:
la fiabilitat, els baixos costos d'explotació i la
màxima productivitat.
Tots els nostres esforços s'orienten a la
consecució i satisfacció d'aquests tres aspectes.

Els nostres
esforços
s’orienten a la
consecució i
satisfacció de
l’instal·lació

Així mateix, el coneixement i la innovació per
part de la oﬁcina tècnica, a més de l'actitud de les
persones que la formen, es basen en els nostres valors.

Tots ells fan realitat el nostre principal objectiu: la plena
satisfacció del client.
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4. Com actuem

“Refrigeration Solutions”
El client ha de saber quines són les seves necessitats;
la manera de satisfer-les és cosa nostra. Davant
qualsevol exigència tèrmica de procés, nostres
enginyers realitzen un avantprojecte sense cap
cost ni compromís per part del client.
Sovint, el problema del client en el cas
d'instal·lacions que han anat creixent de
manera no programada, és el desconeixement
del que realment té i, per consegüent,
resulta molt difícil implantar millores. En aquests
casos, proposem realitzar una auditoria de
la instal·lació, un inventari de cada circuit
(totalment informatitzat) i, posteriorment,
un pla de manteniment consistent en un
Pla de Manteniment (PM) Preventiu, un PM
Correctiu, un PM Predictiu i un PM Normatiu.
A partir d'aquest estudi pot començar-se a millorar
el rendiment d'una instal·lació, augmentar
la seva fiabilitat i millorar, d'aquesta manera, els
rendiments de l'empresa.

5. Sectors
A vegades,
proposem una
auditoria de la
instal·lació i un pla
de manteniment
posterior
ITISA Refrigeració
realitza instal·lacions
pensades per a
aconseguir la
màxima eficiència
i garantir el
respecte pel medi
ambient

i productes amb els quals
treballem

5.1. Logística i magatzems frigorífics
A. Cambres de conservació
de producte fresc i congelat.
B. Túnels de congelació i
descongelació de producte envasat.
C. Climatització de molls de càrrega i
descàrrega i zona de picking.
D. Manteniment i optimització de costos de
funcionament amb el nostre servei postvenda.

ITISA Refrigeració realitza instal·lacions de freó,
amb fluits secundaris i també d'AMONÍAC.
buscant sempre la màxima eficiència i el respecte
pel medi ambient.
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5.2. Indústria química i farmacèutica

5.3. Indústria alimentària / Processos
productius i emmagatzematge

A. Disseny i construcció de chillers i equips per a
refrigerar tot tipus de fluits secundaris, com a oli
tèrmic, salmorra, glicol, temper, etc.

A. Indústria càrnia / Refrigeració, congelació,
assecat d'embotits, descongelació...

B. Construcció de cambres i equips frigorífics
amb solucions ATEX per a atmosferes explosives.

B. Productes hortofructícoles / conservació,
refredament ràpid, atmosfera controlada...

C. Construcció de sales blanques i atmosferes especials,
amb tractament de temperatura i humitat, així com
de filtrat d'aire segons la classificació requerida.

C. Panificació industrial / circuits d'aigua gelada,
fermentació, túnels de congelació, túnels IQF en continu...
D. Conﬁtería i pastisseria / Cambres i túnels de congelació.

D. Manteniment i optimització de costos
de funcionament amb el nostre servei postvenda.

E. Plats precuinats / Túnels d'abatiment de temperatura i congelació.
F. Qualsevol indústria que integri processos productius amb control de temperatura.
G. Disseny propi i fabricació de túnels IQF de congelació i abatiment
de temperatura amb capacitats de 500 Kg/h a 1.500 Kg/h (PROCOOL).
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6. Atenció

8. Aïllaments

al client

Una filosofia orientada al client, el nostre servei tècnic
han portat a dissenyar un complex sistema informàtic que
permet controlar les instal·lacions dels nostres clients i
establir protocols d'actuació molt concrets en la seva
manteniment preventiu i també correctiu.
El nostre servei tècnic 24 h té capacitat suficient
per a resoldre en qualsevol moment els problemes que
puguin sorgir.

Posem a la seva
disposició un
servei tècnic
les 24 hores del dia
per a donar resposta
a qualsevol
problema

industrials

La confecció dels projectes en col·laboració amb la secció
d'aïllaments industrials d’ITISA té com a objectiu que la
propietat tingui un sol interlocutor i optimitzar els terminis de
muntatge i la qualitat del servei.

7. Valor afegit

d’ITISA, refrigeració industrial

1.Atenció personalitzada i disseny del procés productiu de manera conjunta entre nostre
personal tècnic i el del client amb l'objectiu de sumar coneixements i optimitzar la solució.
2. Compromís amb l'objectiu comú de la fiabilitat, sostenibilitat i eficiència del projecte.
3. Innovació aplicada a les instal·lacions.
4. Transparència i treball en equip juntament amb el personal tècnic del client.
5. Servei tècnic 24 h.
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CLIMATITZACIÓ AÏLLAMENTS FRED INDUSTRIAL ENERGIES RENOVABLES

itisa@itisa.net
www.itisa.net
Oficina Central

Ctra. N-II, Km. 710,300
17458 Fornells de la Selva, Girona
t. +34 972 476 071

Delegacions

Barcelona
t. +34 935 174 023

Osona
t. +34 938 541 001

