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Elo essencial na

gestão do ciclo da

água
A JANZ, Contagem e Gestão de Fluídos é a única
indústria da Península Ibérica com capacidade de
fabrico e desenvolvimento integral de soluções
de medição para o mercado da gestão de água.
Empresa familiar criada em 1915 onde a inovação e
o desenvolvimento se mantêm como pilares da sua
filosofia representada agora pela quarta geração.
O trabalho da JANZ assenta no desenvolvimento, industrialização
e comercialização de contadores de água e de todos os componentes
periféricos que possibilitam às entidades gestoras que, através da
integração de tecnologias ajustadas às solicitações dos mercados
onde operam, possam fazer a correta gestão dos consumos.
Os contadores JV400 e JV600 e as soluções de Telemetria
Mywater são hoje reconhecidas marcas JANZ tanto nacional como
internacionalmente.
Tradicionalmente experiente no desenvolvimento e produção de
contadores de água com tecnologia volumétrica, cujas características
permitem a medição dos baixos caudais, a deteção de fugas e a otimização da leitura dos consumos, a JANZ ia assim ao encontro das
crescentes preocupações que conduziram muitas entidades gestoras,
nos mercados internacionais, a optarem por estes aparelhos em detrimento de produtos que utilizavam a tecnologia de velocidade. Esta
nova realidade permitiu que a JANZ se constituísse como o parceiro
ideal para diversos fabricantes europeus permitindo-lhes reformular
a sua oferta de forma a poderem continuar a competir nas suas
geografias com as grandes multinacionais do setor. Estas parcerias
estratégicas continuam hoje a ser um dos principais fatores críticos
de sucesso na sua história recente.
Neste sentido, a empresa portuguesa exporta cerca de 70% da
sua produção, que engloba a comercialização de produtos de marca
própria e componentes específicos (relojoarias ou peças hidráulicas,
por exemplo) requisitados por outras marcas localizadas em países
como Alemanha, Itália, Israel, Brasil, EUA, Suíça, Chile, China, entre
outros. Em Portugal, a JANZ mantém uma quota de mercado “estável”
na ordem dos 50%.
No final dos anos 90, deu-se a entrada da empresa portuguesa
em Espanha onde, atualmente, detém 15% de quota de mercado,
sendo que esta presença abriu as portas de países como a Colômbia,
o Equador e, mais recentemente, Peru e Cuba (desenvolvendo até,
neste caso, um produto especial para o governo cubano).

Água, recurso valioso
Falamos de uma empresa pequena à escala mundial, mas que
entende que a investigação e o desenvolvimento de novos produtos
são o mote para se manter na vanguarda de um setor em permanente
evolução. Reconhecida como fabricante de contadores mecânicos,
um dos investimentos recentes em I&D passa pela integração de
soluções que permitam a comunicação das leituras dos contadores
da água por via remota, facilitando às entidades gestoras a gestão
rigorosa dos seus clientes.
Ricardo Cordeiro, diretor comercial, entende que o próximo passo
evolutivo da JANZ será o fabrico de contadores “estáticos” que medem
o fluxo da água por via eletrónica, através de tecnologias de ultrassons
ou eletromagnéticas.
Importante player do setor, o diretor comercial entende que o
papel da JANZ na preservação deste recurso tão valioso centra-se
na criação de ferramentas que permitam a correta medição dos
consumos. “A água que os nossos clientes captam, tratam e entregam ao utilizador final deve ser bem medida para que esta seja uma
transação justa”, conclui.

