• Refrigeração
• Climatização
• Manutenções
• Remanufatura
de Compressores
Parafusos e
Semi-Herméticos

A EMPRESA
Com uma equipe experiente e há 10 anos
nesse mercado, procuramos sempre atender às
necessidades de nossos clientes através de
soluções inteligentes e alto padrão
de excelência no atendimento.
Sempre focados em qualidade de atendimento, possuímos
parcerias com as melhores empresas fornecedoras de
equipamentos de ar condicionado e compressores do mercado,
procurando sempre inovações tecnológicas e sempre de acordo
com os mais altos padrões de qualidade e normas de segurança.

NOSSO DIFERENCIAL
• Atendimento Personalizado
• Responsabilidade Técnica
• Retíﬁca e Instalação dos Compressores
• Análise de Rendimento
• Correção de Falhas no Sistema
• Startup do Sistema

REFRIGERAÇÃO
• Projetos e instalação de câmaras frias
• Comissionamento, start up e balanceamento
térmico do sistema frigoríﬁco
• Manutenção preventiva programada em sistemas
• Manutenção corretiva em todo sistema de refrigeração

CLIMATIZAÇÃO
• Projetos, instalações e manutenções
preventiva e corretiva em sistemas
de climatização industrial, comercial
e residencial
• Salas climatizadas com controle de
temperatura e umidade
• Centrais de água gelada
• Sistema de exaustão industrial
• Ventilação e controle de poluentes
• Sistemas de dutos

MANUTENÇÕES
• Preditiva, preventiva e corretiva
• Manutenção em sistemas de refrigeração e climatização
• Retroﬁt de ﬂuídos refrigerantes
• Manutenção preventiva e corretiva em chillers
• Manutenção em bombas de água
• Manutenção em sistemas de ventilação industrial
• Manutenção em torre de resfriamento
• Manutenção em compressores semi-herméticos e parafusos

REMANUFATURA
DE COMPRESSORES
PARAFUSOS E
SEMI-HERMÉTICOS
• Descontaminação de bloco
• Análise de medidas de componentes mecânicos
• Trocas de componentes
• Rebobinamento de motor
• Retíﬁca de Bloco

Trabalhamos com alta qualiﬁcação
técnica e responsabilidade na remanufatura
de compressores Parafusos e Semi-Herméticos das
marcas líderes do mercado, que abrangem uma
gama de aplicações convencionais, comerciais e
industriais, onde oferecem ótimo desempenho no
controle de velocidade e requisitos mínimos de
energia e alta eﬁciência no funcionamento.

CONTE CONOSCO!
Possuímos uma equipe de atendimento e técnica,
altamente capacitada, para oferecer equipamentos
e serviços de climatização, refrigeração,
manutenção e retíﬁca de compressores.
Elaboramos projetos cujo o foco é o conforto,
comodidade, segurança, eﬁciência energética
e sustentabilidade.
Oferecemos o que há de melhor em serviços e projetos,
que proporcionam uma melhoria na climatização de ambientes,
transformando-os em benefícios para a saúde das pessoas.

ENTRE EM CONTATO!
Estamos sempre prontos para atendê-lo.

junior@airjetclimatizacao.com.br

(16) 99161-3129
www.airjetclimatizacao.com.br

