Nota de imprensa

O evento terá lugar de dia 23 ao 26 de novembro em Exponor, Feira
do Porto

A Chint Electrics vai apresentar as suas soluções na feira
Eletrica de Porto

A multinacional Chint Electrics ira participar do dia 23 ao 26 de Novembro na Exposição
de Material Elétrico e Eletrónico "Eletrica", que terá lugar na feira do Porto, Exponor. A
firma vai apresentar a sua ampla gama de soluções em Baixa, Média e Alta Tensão,
soluções industriais, assim como energia solar fotovoltaica no Stand D22 do pavilhão 4.
Uma imersão nas diferentes linhas de produto é o conceito do nosso stand, donde a
Chint oferece aos profissionais um conhecimento completo da tecnologia. Uns
equipamentos com os que operar infra-estruturas e instalações elétricas com a
respetiva gestão eficiente da energia.
A Chint Electrics irá mostrar na feira Eletrica do Porto, o salto a tecnologia Smart com o
novo ChintControl, Um autómato com servidor web incluído, que facilita todo o
controlo e gestão energético nas mãos do cliente através do Smartphone. E também a
proteção integral de instalações, com o interruptor diferencial NL210 Classe B. Um
produto incrível que incorpora três tecnologias para a deteção de fugas.
Junto a estas novidades a multinacional vai expor a maior parte do seu catálogo de
proteção para quadros de mando e controlo, energia solar, media e alta tensão, etc.

Em total, todos os produtos expostos na feira Eletrica são um grande exemplo de como
a Chint Electrics está a desenvolver novas tecnologias de grande qualidade e
fiabilidade. Um projeto que aporta benefícios ao profissional em termos económicos e
meio ambientais.

Sobre a CHINT Electrics S.L.
O Grupo CHINT é o terceiro fabricante internacional líder em material elétrico de baixa tensão,
e um referente em meia e alta tensão, transmissão e distribuição de energia, medida e
controlo, etc. A multinacional conta com 30.000 empregados e presença nos cinco
continentes.
A CHINT Electrics S.L é a sede em Espanha do Grupo Multinacional CHINT. É uma aposta
renovada de uma marca referente a nível mundial que criou em Espanha uma equipa de
profissionais altamente qualificados, orientados ao instalador. O capital humano de diferentes
nacionalidades com o know how e a tecnologia do gigante asiático, e produtos de qualidade
certificados pela AENOR.
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