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COM ÓLEO MINERAL 

OU SINTÉTICO.
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BOGE garantia5anos
Sem custos adicionais, sem limite de horas de funcionamento, 
sem entrelinhas, nem omissões.

BOGE SOBRESSALENTES ORIGINAIS

investimento.

BOGE garantia5anos.

QUALIDADE 

ainda mais, a garantia standard dos nossos equipamentos. 

Por isso...

BOGE garantia5anos
como standard

5 ANOS DE GARANTIA 
em compressores de parafuso lubrificados

·   Os restantes 3 anos:

 

 

  Radiadores

  Motor do ventilador

 

 

 

SEM MAIS EXIGÊNCIAS QUE:

Qualidade,
eficiência energética
e máxima garantia.
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Airstatus: Redefinição de segurança

CONTROLO TOTAL

comprimido desde qualquer parte do mundo.

Tudo com um único controlador: Airstatus da 

TRANSPARÊNCIA TOTAL

   tempo real.

Qualidade,
eficiência energética
e máxima garantia.

Desde qualquer local e em qualquer momento.

Para uma visualização e controlo simples de todos os dados da sua sala de compressores, desde qualquer parte do mundo e em 
qualquer momento.
A alternativa é: Airstatus da Boge.
Permite monitorizar em pormenor e de forma compreensiva a central completa de compressores (até 32 equipamentos).
O Airstatus dará a informação da temperatura, pressão ou os tempos de operação e espera da sua instalação de ar comprimido, 
elaboração de gráficos...
Pode estar coordenado com o gestor energético da sala (Airtelligence, etc.) ou ser utilizado para analisar a eficiência da sala de 
compressores, quando não seja utilizado um gestor inteligente da sala.

Visualização e controlo + Manutenção:

O conceito do Airstatus

Com a APP BOGE poderá conetar com a sua sala de compressores através do seu telemóvel ou tablet. A APP recebe os dados do sistema através do 

Airstatus, instalado no interior do compressor. O Airstatus assegura incluíndo nas mais remotas e severas circunstâncias a possibilidade de aceder 

ao controlo da instalação de ar comprimido.

Airstatus, visualização remota da sala de compressores.
O responsável de manutenção, o instalador ou o fabricante, poderá controlar à distância
o estado da sua instalação de ar comprimido, evitando demoras, paragens e avarias
e antecipando revisões das máquinas, caso seja necessário.

MANUTENÇÃO PRÓ-ATIVA

APP BOGE

Sistema disponível como opção
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BOGE Portugal
Rua Sacadura Cabral, nº10 · Atelier esq. Quinta do Borel

2720-508 Amadora · PORTUGAL

Tel.: +351 214 710 165 · Fax: +351 214 710 165

email: portugal@boge.com

BOGE Compresores Ibérica
Avenida de Suiza, 12 · C.T. Coslada

28821 Coslada · MADRID

Tel.: 91 657 35 05 · Fax: 91 657 35 25

email: iberica@boge.com

Delegaciones en: Cantabria · Cataluña · Zona Norte

Mais de 40 distribuidores e serviços oficiais
em toda a Espanha e Portugal, com capacidade
para realizar assistência técnica.
Indicamos-lhe o distribuidor oficial mais próximo de si.

A NOSSA GAMA DE SERVIÇOS:  
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LOJA:
Av. Comendador Augusto 
Martins Pereira, n.º 27
3740-255 Sever do Vouga
Tel.: 234 597 278
E-mail: loja@ginetoservices.pt

SEDE:
Lugar do Sobral, n.º 2578
3740-133 Pessegueiro do Vouga
Tel.: 234 551 037
Tlm.: 964 619 095
E-mail: geral@ginetoservices.pt
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