
B/4

mm²

AA ... l m

TKCS  0,1-4 (6)  200 mm 175 g
TP700A 0,25-2,5  180 mm 380 g
TP700B 0,75-6  180 mm 380 g
LY731  0,5-6 200 mm 300 g

l m

RJ86 220 mm 310 g RJ11, RJ12, RJ45
RJ468 220 mm  200 g RJ11, RJ12, RJ45, RJ50

RG317 230 mm 200 g
BNC, TNC, RG 1,72 / 2,6 / 

5,4 / 6,5 / 8,1 mm

RJ86 RJ468 RG317

TKCS TP700A TP700B LY731

Cle�te universal pentru dezizolare �i t�iere 

Cle�te de t�iat, dezizolat �i sertizat pentru tehnica telecomunica�iilor

 SCULE  Scule pentru preg�tirea cablurilor

CITI�I CODUL !
Vezi nout��ile noastre
Fi�i informat

Gama de produse se dezvolt� continuu �i rapid!
Catalogul nostru re” ect� situa�ia din Aprilie 2019.

Pentru informa�ii actualizate vizita�i pagina
noastr� de internet!


	CATALOG DE PRODUSE
	PRODUSE NOI
	CUPRINS
	DESPRE NOI
	STIMATE PARTENER!
	CE OFERĂ TRACON ELECTRIC?
	LABORATOR DE TEHNICA ILUMINATULUI
	LABORATORUL ELECTRIC ȘI MECANIC
	ISO9001
	MAGAZINUL NOSTRU VIRTUAL A FOST REÎNNOIT!
	DEPOZIT INTELIGENT
	GENERATOR DE ETICHETE ENERGETICE
	PRODUSE NOI

	A -ELEMENTE DE CONEXIUNE
	Pictogramele
	Cuprins
	Papuci și mufe fără izolaţie
	Papuci inelari neizolaţi
	Papuci inelari neizolaţi din ţeavă
	Papuc inelar neizolat, din ţeavă de cupru electrolitic, stanat
	Papuci inelari prelungiţi, din ţeavă de CU
	Papuci inelari neizolaţi din Al
	Papuci inelari neizolaţi Cu-Al
	Papuci cu prindere prin șurub
	Papuci tip furcă neizolaţi
	Papuci tip pin neizolaţi
	Mufe neizolate
	Mufe neizolate Cu-Al
	Mufe neizolate din Al
	Mufe de AL cu șurub având limitator de strângere (ruperea capului)
	Papuci inelari de AL cu șurub având limitator de strângere (ruperea capului)
	Papuci inelari CU-AL cu șurub având limitator de strângere (ruperea capului)
	Izolaţii pentru papuci neizolaţi
	Pastă de protecţie și contact
	Cleme de legătură cu șurub pentru realizarea derivaţiilor

	Conectori panou fotovoltaic
	Papuci și mufe izolate
	Papuci inelari izolaţi
	Papuci tip furcă izolaţi
	Fișe cilindrice izolate
	Mufe cilindrice izolate
	Papuci tip pin izolaţi
	Mufe izolate
	Mufe cu izolaţie termocontractabilă
	Manșon termocontractabil cu staniu

	Fișe și mufe glisante
	Mufe glisante tip ”mamă”
	Fișe glisante tip ”tată”, neizolate
	Fișe glisante cu mufă, neizolate
	Fișe neizolate, de fi xat cu șurub
	Izolaţie pt. fi șă și mufă glisantă
	Papuci inelari neizolaţi
	Mufe glisante cu fi șă, izolate
	Mufe glisante izolate tip ”mamă”
	Fișe glisante izolate tip ”tată”
	Mufe glisante complet izolate

	Tuburi de capăt
	Tub de capăt (cap terminal) neizolat
	Tub de capăt (cap terminal) izolat
	Tub de capăt (cap terminal) dublu, izolat
	Conexiuni prin torsiune

	Conexiuni, ramificaţii
	Cleme cu șurub pentru legături
	Derivaţii tip cuţit
	Conector pentru corpuri de iluminat
	Cleme de legătură fără șurub
	Cleme de legături fără șurub, care se pot deschide, varianta constructivă plată
	Cleme de legături fără șurub, care se pot deschide, varianta constructivă clasică
	Adaptor pentru cleme de legături care se deschid, montare pe șină
	Panou spate pentru adaptor cleme de legături care se deschid

	Cleme
	Clemă conductor de alimentare
	Clemă șir distribuţie, multicolor
	Clemă derivaţie
	Cleme de derivaţie, fixare pe șină
	Cleme de derivaţie, fixare pe contrapanou
	Cleme de derivaţie, fixare pe șină sau contrapanou
	Clemă șir distribuţie cu capac care se poate deschide
	Distribuitor modular cu capac care se poate deschide
	Clemă șir modulară pentru mufare, cu capac care se poate deschide
	Cleme șir flexibile, profil H - Varianta constructivă tradiţională
	Cleme șir flexibile, profil H - Varianta constructivă cu lamelă
	Cleme șir flexibile, profil U
	Cleme șir, fără șurub (cu arc), tip TSKD
	Cleme șir TSKA
	Accesorii

	Cleme șir, fără șurub (cu arc), tip TSKC
	Accesorii



	B - SCULE
	Cuprins
	Pictogramele
	Scule pentru pregătirea cablurilor
	Prese de sertizat tub de capăt (cap terminal)
	Scule pentru dezizolare și tăiere
	Presă pentru conectori panou fotovoltaic
	Clește universal pentru dezizolare și tăiere
	Clește de tăiat, dezizolat și sertizat pentru tehnica telecomunicaţiilor
	Clește universal de sertizat cap terminale izolate, neizolate, simple, duble
	Presă universală pentru papuci izolaţi

	Scule pentru instalarea cablurilor
	Presă universală pentru papuci izolaţi
	Presă universală pentru papuci neizolaţi
	Presă mecanică pentru papuci neizolaţi
	Presă pentru papuci neizolaţi de alamă
	Presă hidraulică manuală
	Presă hidraulică electrică cu acumulator
	Încărcător pt. acumulatori
	Acumulator

	HKS-15 Presă hidraulică pentru găuri în tablă
	Accesorii disponibile


	Unelte de mână
	Clește de tăiat conductori din Cu și Al cu transmisie de forţă
	Clește de tăiat conductori din cupru și aluminiu
	Clești izolaţi, 1000 V
	Șurubelniţe izolate, 1000 V, SD
	Șurubelniţă 1000 V, cap cruce profi l combin
	Set de șurubelniţe 1000V
	Sculă de strâns și tăiat fașete

	Alte scule
	Sonde pentru cabluri
	Pistol de aer cald
	Set de clești
	Cuţit de deblancare
	Cuţit cabluri


	C - ELEMENTE DE FIXARE
	Cuprins
	Pictogramele
	Fașete și accesorii
	Fașete tradiţionale
	Fașete colorate
	Fașete cu limbă metalică
	Fașete cu limbă metalică rezistente la UV
	Fașete termorezistente
	Fașete PA12
	Fașete reutilizabile
	Fașete cu perlă
	Fașete cu etichetă
	BK-130 Fașete cu ghimpe
	Talpă fașetă cu șurub
	Talpă autoadezivă pentru fașete, cu 2 direcţii de introducere
	Talpă autoadezivă pentru fașete, cu 4 direcţii de introducere
	Dibluri pentru fașete
	Cleme cu fașetă

	Cleme pentru cabluri și ţevi
	Cleme din plastic cu cui, pentru fixat cabluri
	Cleme din material plastic pentru tuburi
	Clipsuri pentru fixat cabluri sau tuburi
	Clemă cu blocare pentru cabluri și ţevi
	Cleme de fixat tuburi și cabluri
	Dibluri pentru fixat cabluri

	Șuruburi, dibluri
	Dibluri cu umăr având șurub cu cârlig sau cu cot
	Diblu cu umăr și șurub hexagonal cu fl anșă
	Diblu universal cu rezistenţă mare
	Diblu ghips carton
	Dibluri cu secţiune pătrată
	Dibluri cu bătaie
	Dibluri cu bătaie
	Dibluri alungite
	Dibluri normale
	Dibluri normale cu um
	Dibluri cu auto-strângere

	Întinzătoare și accesorii
	Dibluri de tavan fals
	Ochi de protecţie
	Cârlige
	Cleme cablu tip U
	Cleme simple de fixat cabluri
	Cleme duble de fixat cabluri
	Clemă cablu Acelmax
	Carabine cu arc
	Carabine cu șurub
	Întinzătoare

	Spirale și cleme pentru cabluri
	Spirală pentru strângerea conductoarelor
	Bandă spirală pentru strângerea conductoarelor
	Tub flexibil din material plastic pentru conductoare


	D - MATERIALE TERMOCONTRACTABILE
	Cuprins
	Pictogramele
	Tuburi termocontractabile
	Tuburi termocontractabile cu perete subţire - raport de contracţie 2:1
	Tuburi termocontractabile cu perete subţire, cu raport de contracţie 3:1
	Tuburi termocontractabile cu perete mediu și gros, cu adeziv
	ZSB-SET – Set hobby de tuburi termocontractabile

	Manșoane de joasă tensiune
	Seturi de tuburi termocontractabile, cu adeziv
	Seturi de tuburi termocontractabile (manșoane) 0,6/1 kV pentru cabluri neecranate
	Manșoane 0,6/1 kV pentru cabluri ecranate cu tresă metalică

	Branșamente și seturi de branșamente
	Branșamente cu două braţe
	Branșamente cu trei ramificaţii
	Branșamente cu patru ramificaţii
	Branșamente cu cinci ramificaţii
	Seturi de branșamente 0,6/1 kV pentru cabluri neecranate
	Seturi de branșamente 0,6/1 kV pentru cabluri ecranate cu ţesătură de liţă
	Seturi de branșamente 0,6/1 kV pentru cabluri ecranate cu tresă metalică

	Alte produse
	Set manșon în linie, cu rășină
	Set manșon derivaţie cu rășină (tip Y)
	Rășină din două componente
	Cleme de legătură cu șurub pentru realizarea derivaţiilor
	Capace termocontractabile
	Tuburi termocontractabile cu fermoar pentru reparaţii

	Accesorii
	Plasă de cupru ZSSZR5
	Bandă de etanșare ZSSZOH1,5
	Bandă de umplere ZSSZVM-1
	Arc de pământare


	E1 - TEHNICA ILUMINATULUI - ILUMINAT - ȘI CORPURI DE ILUMINAT
	Cuprins
	Pictogramele
	Referinţă
	Professional LED Lighting Series
	Proiecte de iluminat realizate în prealabil cu programul Relux
	Corpuri de iluminat LED pentru exterior, seria LHBP
	Corpuri de iluminat LED pentru exterior, seria LHBU
	Corpuri de iluminat LED pentru exterior, seria LHBE
	Corp de iluminat pentru hale cu reglarea fluxului luminos
	Corp de iluminat industrial cu LED, asociabil
	Corp de iluminat stradal, cu dispersor plan din sticlă
	Corpuri cu LED pentru iluminat stradal, seria LSJA
	Corpuri cu LED pentru iluminat stradal, seria LSJR
	Corp de iluminat stradal, seria LSJK
	Accesorii

	Reflectoare
	Proiectoare LED, seria RSMDB
	Proiectoare LED, seria R-SMDP
	Refl ector LED, seria RHIS
	Proiector cu LED SMD
	Proiectoare LED, seria RSMDS
	Proiectoare LED, seria RSMDE
	Proiectoare LED, seria RSMDJ
	Proiectoare LED, seria RSMDJM
	Proiectoare LED, seria RSMDL
	Proiectoare LED, seria RSMDLF
	Proiectoare LED, seria RSMDLM
	Refl ectoare LED portabile / pentru lucrări
	Proiector portabil cu LED - profesional
	Proiector LED cu panou fotovoltaic și detector de mișcare

	Lanterne
	Lanterne LED
	Lanterne frontale cu LED
	Lampă instalator

	Lanterne LED pentru bicicletă
	Lumină de veghe
	Corpuri de iluminat încastrabile
	Corpuri de iluminat încorporabile cu LED, rotunde
	Kit de emergenţă pentru panouri cu LED
	Alimentator dimabil pentru corpuri de iluminat LED-DL..
	Corpuri de iluminat încorporabile cu LED, rotunde, cu grad de protecţie
	Corpuri de iluminat încorporabile cu LED, pătrate
	Corp de iluminat cu LED, încorporabil, protejat, rotund
	Corp de iluminat cu LED, încorporabil, protejat, pătrat
	Corp de iluminat cu LED, încorporabil, compact
	Corp de iluminat cu LED, rotund, pentru montare încastrată și aparentă
	Corp de iluminat încorporabil cu LED la care se poate modifi ca temperatura de culoare
	Corp de iluminat încorporabil cu LED la care se poate modifi ca temperatura de culoare
	Corpuri de iluminat TLC pentru surse spot
	Corp de iluminat LED, încastrat, reglabil
	Panouri cu LED
	Cadru pentru montajul aparent a panourilor cu LED
	Set de suspensie pentru panouri cu LED
	Alimentator cu reglarea fl uxului luminos pentru panouri LED
	Cleme pentru montajul încastrat al panourilor LED

	Aplice de perete
	Corpuri de iluminat cu LED, de perete, seria MFDS
	Corpuri de iluminat aparente cu LED, rotunde, seria LED-DLF
	CIL LED rotund de perete,seria MFU
	Corpuri de iluminat cu LED, aparente, pătrate, seria LED-DLNF
	Corp de iluminat LED cu reglarea fluxului luminos
	Corp de iluminat LED cu reglarea fluxului luminos, care se poate suspenda
	CIL LED rotund, de perete, cu temperatură de culoare reglabilă
	Corp LED, mat.plastic de perete, regl.temp.de culoare și flux
	Corpuri de iluminat cu LED, seria MF (cu efect de cer înstelat)
	Corp de iluminat de tavan, cuLED, efect de cer înstelat
	Corpuri de iluminat cu LED, aparente, de tavan, seria LUFO
	Aplice de perete LED, seria EVA
	Aplice de perete LED, seria LFEK
	Aplice de perete LED, seria MF
	Corpuri de iluminat din material plastic, de perete, cu detector de mișcare
	Corpuri de iluminat rotunde, de perete, din material plastic
	Corp de iluminat LED de perete,protejat, dispersor opal, alb
	Aplice de perete și de tavan

	Corpuri de iluminat cu grad de protecţie
	Corpuri de iluminat cu grad de protecţie, cu sursă LED
	Corp de iluminat cu grad de protecţie,deschidere cu mâna
	Corpuri protejate pentru iluminat industrial cu LED-uri
	Corpuri de iluminat protejate pentru tuburi luminoase cu LED
	Kit de emergenţă pentru corpuri de iluminat
	Lămpi fluorescente industriale
	Balast electronic pentru corpuri de iluminat cu tub fluorescent T8
	Corp de iluminat pentru tablă în sălile de clasă, asimetric
	Corp de iluminat deschis pentru tuburi luminoase T8 cu LED
	CIL de siguranţă evacuare cu LED, lentile interschimbabile

	Corpuri de iluminat de siguranţă
	CIL de sig-evacuare
	Accesorii
	Corpuri de siguranţă-evacuare cu LED

	Corpuri de iluminat pentru mobilă
	Corpuri de iluminat cu LED pentru mobilă, protejate, seria TLFLED
	Corpuri de iluminat cu LED pentru mobilă, seria TLLED
	Corpuri de iluminat cu LED pentru mobilă, cu carcasă din material plastic
	Lămpi cu tub fluorescent
	Corp de iluminat cu LED, pentru oglindă

	Lămpi de birou cu LED
	Corpuri de iluminat pentru exterior
	Corpuri de iluminat cu LED, de perete, seria LFK
	Corpuri de iluminat cu LED, de perete, seria LFV
	Corpuri de iluminat încastrate pentru iluminarea scărilor, seria LVS
	Corpuri de iluminat LED încastrabile în pavaj
	Corpuri de iluminat LED de perete, pentru exterior
	Corpuri de iluminat LED, cu picior, de exterior
	Corp de iluminat LED, de perete, pentru exterior, seria GLOO

	Senzori de mișcare
	Detectoare infraroșii de mișcare
	Detectoare de mișcare tip radar

	Senzori crepusculari
	Senzor de prezenţă
	Senzori crepusculari

	MEAN WELL
	Alimentatoare LED cu carcasă metalică, protejate, tip ELG
	Alimentatoare LED cu carcasă metalică, protejate, tip HLG
	Alimentatoare pentru priză
	Alimentatoare cu montaj pe șină
	Alimentator benzi LED, carcasă metalică
	Alimentatoare LED cu carcasă din material plastic, cu grad de protecţie

	Module de comandă a fluxului luminos
	Module de comandă a fluxului luminos care pot fi montate în doza de aparataj
	Unități de comandă fără fir pentru circuite de iluminat
	Module de comandă a fluxului luminos care pot fi montate pe șină DIN
	Compensator


	E2 - TEHNICA ILUMINATULUI - SURSE DE LUMINĂ
	Cuprins
	Pictogramele
	Laboratorul de tehnica iluminatului
	Surse de lumină LED
	Comparaţia performanţelor luminotehnice
	Legendă
	Soclurile surselor de lumină
	Noţiuni de bază în tehnica iluminatului
	Surse de lumină LED, formă sferică normală
	Sursă de lumină LED cu formă de lumânare
	Surse de lumină LED, formă sferică mică
	Sursă de lumină spot cu LED SMD, dispersor opal
	Sursă de lumină spot cu LED SMD, dispersor opal
	Surse de lumină la care se poate modifi ca fluxul luminos în 3 trepte
	Surse de lumină LED cu formă de reflector
	Sursă de lumină LED de mare putere
	Sursă LED de mare putere
	Surse de lumină LED cu soclu G9
	Surse de lumină LED cu soclu G4
	Surse de lumină LED miniaturale cu soclu E14
	Modul de iluminat LED încorporabil pentru corpurile de iluminat
	Tuburi luminoase cu LED

	Benzi cu LED-uri
	Benzi cu LED-uri
	Seturi de benzi cu LED-uri
	Controlere LED, miniaturale

	Accesorii pentru benzi cu LED
	Controler LED RGB
	Amplificator de semnal pentru benzi cu LED-uri RGB
	Accesorii pentru benzi cu LED
	Profiluri din Aluminiu pentru benzi cu LED-uri
	Capace terminale
	Talpă de fixare flexibilă pentru profilurile din Al Slim
	Talpă de fixare flexibilă pentru profilurile din Al, Surface și Corner

	Alte surse de lumină
	Surse de lumină cu halogenuri metalice
	Surse halogen liniare (clasa de energie „C”)
	Lămpi incandescente halogen
	Lămpi cu reflector

	Dulii
	Dulie din material ceramic pentru surse de joasă tensiune
	Dulie material ceramic pentru surse de 230 V
	Adaptor reţea pentru surse de lumină GU10

	Lămpi fluorescente compacte
	Fitlamp
	Lămpi fluorescente compacte GR10q (2D)


	F - APARATAJ
	Cuprins
	Pictogramele
	Descărcătoare de supratensiune
	Ghid de selecţie
	Descărcătoare combinate de supratensiune (clasa 1+2)
	Descărcătoare de supratensiune de clasa 2 pentru curent continuu
	Descărcătoare de supratensiune de clasa 2
	Socluri + Elemente modulare
	Descărcătoare de supratensiune de clasa 3 (protecţie fină), variantă constructivă modulară
	Descărcătoare de supratensiune de clasa 3 (protecţie fină), varianta constructivă încorporabilă
	Descărcător de supratensiune, clasa 2+3 (pentru surse de alimentare LED)
	Bobină de decuplare

	Siguranţe automate
	Siguranţe automate
	Disjunctoare cu protecţie diferenţială
	Blocuri cu protecţie diferenţ
	Contacte auxiliare și indicatoare declanșare
	Declanșator la tensiune de lucru, declanșator la variaţii de tensiune
	Siguranţe automate, tip EVOZ
	Siguranţe automate, tip EVOTDA
	Siguranţe pentru curenţi mari, tip EVOH
	Siguranţe automate, tip EVON

	Disjunctoare cu protecţie diferenţială
	Disjunctoare cu protecţie diferenţială, 1 modul lăţime, tip EVOKE
	Disjunctoare cu protecţie diferenţială, tip EVOK
	Disjunctoare cu protecţie diferenţială, electromecanice , tip EVOKM

	Blocuri cu protecţie diferenţială
	Blocuri cu protecţie diferenţială, tip EVOV
	Blocuri cu protecţie diferenţială, tip EVOG

	Aparataj modular
	Intrerupătoare separatoare modulare, tip EVOTIK
	Selectoare modulare, tip EVOSVK
	Întrerupător separator modular cu zăvorâre prin lacăt, tip EVOMS
	Lămpi de semnalizare modulare, tip EVOSLJL
	Buton modular, comutator modular, tip EVOP
	Transformatoare de siguranţă (pt. sonerii), tip EVOBT
	Contactoare de instalaţii, tip EVOHK
	Relee de recuplare automată la creșterea/scăderea tensiunii

	Siguranţe automate
	Contact auxiliar
	Declanșor de tensiune de lucru (șunt)
	Declanșor la variaţii de tensiune
	Zăvoare pentru siguranţe automate
	Siguranţe automate DPN (Fază-nul)
	Siguranţe automate tip MB
	Siguranţe automate tip TDZ
	Siguranţe automate tip DC, pentru reţele electrice de curent continuu
	Siguranţe pentru curenţi mari KMH

	Disjunctoare cu protecţie diferenţială
	KVKVE Întrerupător cu protecţie combinată, 1 modul lăţime
	Disjunctoare cu protecţie diferenţială KVK

	Disjunctoare și blocuri cu protecţie diferenţială
	Disjunctoare cu protecţie diferenţială KVKM, electromecanice
	Blocuri cu protecţie diferenţială RB

	Blocuri cu protecţie diferenţială
	Blocuri cu protecţie diferenţială de tip TFV
	Blocuri cu protecţie diferenţială tip TFVH, pentru curenţi mari
	Blocuri cu protecţie diferenţială de tip TFG
	Adaptor TFGA cu protecţie diferenţială
	Bloc cu protecţie diferenţială combinat cu dispozitiv de recuplare automată cu motor

	Aparataj modular
	Contactoare de instalaţii
	Automat de scară
	Releu de impuls
	Sonerii
	Transformator de siguranţă (pt. sonerii)
	Prize de tablou

	Prize și întrerupătoare
	Prize și întrerupătoare PT
	Familia de prize și întrerupătoare TTK
	Familia de prize și întrerupătoare TFK
	Priză ST cu CP lateral, cu port USB

	Sonerii
	Sonerie fără fir
	Sonerie pentru școală

	Ventilatoare de baie
	Detectoare
	Detector monoxid de carbon
	Detector de fum fără fir cu posibilitatea de transmisie
	Detector de fum fără posibilitatea de transmisie


	G - DISPOZITIVE DE CONECTARE
	Cuprins
	Pictogramele
	Programatoare
	Programator digital zilnic, modular
	Programator electromecanic
	Programator electronic multifuncţional, cu program săptămânal
	Programator săptămânal electronic cu priză
	Programator zilnic cu priză
	Programator săptămânal cu priză
	Priză cu control WIFI
	Modul de control WIFI pentru întrerupător
	Priză cu telecomandă

	Prelungitoare, distribuitoare
	Prelungitoare pe tambur
	Prelungitor pe tambur cu cadru metalic
	Prelungitoare universale UH
	Cablu de alimentare
	Prelungitor portabil cu cablu din cauciuc
	Adaptor priză cu două porturi USB, alb
	Prelungitor cu întrerupător și mai multe prize, alb
	Prelungitoare cu mai multe prize – cu pământare laterală
	Blocuri de prize multiple
	Prelungitoare cu mai multe prize - cu protecţie
	Prelungitor cu rotire și cu întrerupător
	Prelungitor cu 3 prize și întrerupător, alb, 2 prize USB
	Fișe și prize
	Fișă plată, care se poate masca în spatele mobilierului
	Derivaţii multiple de prize fără CP
	Adaptor priză cu întrerupător
	Derivaţii multiple de prize cu CP
	Derivaţii multiple de prize cu și fără CP

	Prize industriale
	Fișe industriale
	Fișă industrială cu preschimbare a fazei și cu presetupă
	Prize pe cablu cu capac de protecţie
	Priză industrială PT cu întrerupător de siguranță
	Fișe industriale aparente
	Prize industriale aparente
	Prize industriale drepte, încastrabile
	Prize industriale oblice, încastrabile
	Prize incastrabile cu CP
	Capac impermeabil pentru fi șă
	Derivaţie multiplă de prize, neagră
	Priză și fi șă cu CP
	Priză și fi șă cu CP, cu ureche de tragere
	Adaptoare cu contact de protecţie lateral
	Priză de gradină cu ţărus
	Distribuitoare industriale cu fi șă
	Priză triplă cu CP, pe cablu, din cauciuc

	Cutii industriale de distribuţie
	Cutii industriale de distribuţie
	Cutii industriale de distribuţie neechipate

	Produse complementare
	Element de fixare
	Tambur de cablu, albastru
	Organizator de cablu, albastru
	Cutie rezistentă la apă


	H - CUTII, DULAPURI DE DISTRIBUŢIE
	Cuprins
	Pictogramele
	Cutii de distribuţie
	Cutii pe tencuială
	Cutii sub tencuială
	Cutii de distribuţie ST, cu ușă plană
	Cutii pe tencuială, IP 65
	Cutii de distribuţie fără ușă
	Cutii de distribuţie fără ușă, cu posibilitate de plombare
	Capac de protecţie
	Modul obturator pentru cutii de distribuţie

	Cutii de distribuţie din material plastic
	Tablouri de distribuţie metalice
	Cutii modulare de distribuţie P.T.- metalice
	Cutii modulare de distribuţie metalice încastrate
	Cutii metalice de distribuţie-modulare
	Acoperiș de ploaie pentru cutii metalice de distribuţie-modulare
	Cutii metalice de distribuţie
	Element pentru reglarea adâncimii, pentru cutii metalice tip TFE
	Ușă de acces pentru cutii metalice
	Grilaj de aerisire pentru cutii metalice
	Încuietoare de siguranţă din material plastic
	Buzunar pentru proiecte
	Trecere din cauciuc
	Cutie de distribuţie metalică cu ușă curbată din sticlă securizată
	Accesorii

	Ventilatoare cu filtru de aer
	Unităţi de încălzire compacte pentru dulapuri electrice
	Unităţi compacte de încălzire cu ventilator montat
	Termostate (Regulatoare de temperatură)
	Higrostat
	Clemă derivaţie din bara de distribuţie
	Cleme reglabile de fi xare a cablurilor
	Distanţiere


	I - ECHIPAMENTE DE DISTRIBUŢIE
	Cuprins
	Pictogramele
	Întreruptoare compacte
	Întreruptoare compacte, KM
	Accesorii ale circuitelor auxiliare
	Întreruptoare compacte cu un contact auxiliar
	Întreruptoare compacte cu două contacte auxiliare
	Sisteme de acţionare manuală pt. întreruptoare KM
	Sisteme electrice de acţionare
	Întreruptoare compacte, MKM
	Contacte auxiliare și unităţi de semnalizare defect
	Declanșator tensiune de lucru

	Siguranţe fuzibile
	Siguranţe fuzibile MPR
	Tipodimensiuni
	Socluri MPR
	Cuţite de scurtcircuitare
	Mâner pentru manevrarea elementului fuzibil
	Separator cu siguranţe cilindrice
	Siguranţe fuzibile cilindrice

	Separatoare cu siguranţe MPR
	Separatoare orizontale cu siguranţe MPR pentru montaj pe contrapanou
	Separatoare orizontale cu siguranţe MPR, varianta constructivă cu montaj pe bare
	Separatoare verticale cu siguranţe MPR pentru sisteme de bare cu distanţa între axe de 185 mm
	Accesorii utilizabile pentru construirea sistemelor de bare cu distanţa între axe de 100 și 185 mm
	Accesorii utilizabile pentru separatoare verticale cu siguranţe MPR cu distanţa între axe de 185 mm
	Sistem de bare COSMO de 60 mm
	Suporţi de bare și capace aferente(distanţa între axe 60 mm)
	Cleme derivaţie
	Clemă de strângere
	Cleme tip prismă
	Cleme de strângere tip V
	Cleme de strângere tip U

	Întrerupătoare manuale
	Întrerupătoare manuale tip TK
	Carcase
	Set de garnituri
	Adaptor
	Întrerupătoare generale ON / OFF
	Selectoare
	Întrerupătoare pentru motoare electrice
	Comutatoare pt. instrumente
	Întrerupătoare principale

	Separatoare
	Întrerupătoare separatoare TS
	Separatoare
	Separator cu dispozitiv de blocare a ușii
	Întrerupătoare separatoare de siguranţă cu zăvorîre prin lacăt
	Întrerupătoare separatoare de siguranţă cu zăvorîre prin lacăt și dispozitive de blocare
	Întrerupător separator modular cu zăvorâre prin lacăt
	Cutii

	Contactoare
	Contactoare
	Contactoare auxiliare
	Contactoare de uz general de tip TR1D (9 A … 32 A)
	Contactoare de uz general de tip TR1D (40 A … 95 A)
	TEMS - Combinaţii de întrerupătoare de protecţie pentru motoare, montate în carcasă
	Contactoare pentru curenţi mari
	Contacte auxiliare
	Contacte auxiliare frontale
	TR8... contact auxiliar lateral pentru contactoareleTR1D09... -TR1D65..., și TR1E115..170
	TR7... blocuri de temporizare pentru contactoare TR1D/E...
	Blocaje mecanice
	Relee termice de protecţie
	Adaptor pentru relee termice
	Corelarea contactoarelor și releelor termice
	Protecţia instalaţiilor electrice, comandate de contactoare de curent mare, împotriva suprasarcinii

	Întrerupătoare pentru protecţia motoarelor
	Întrerupătoare pentru protecţia motoarelor
	Accesorii
	Contacte auxiliare frontale
	Contacte auxiliare laterale
	Indicator declanșare la scurtcircuit
	Indicator declanșare la suprasarcină
	Declanșator de tensiune minimă
	Declanșator tensiune de lucru
	Cutii


	J - RELEE
	Cuprins
	Pictogramele
	Relee
	Relee pentru automatizări industriale
	Relee miniaturizate
	Relee industriale de putere
	Relee de mare putere
	Relee miniaturizate de putere
	Relee print
	Socluri pentru relee

	Relee de timp
	Relee de timp
	Releu de timp cu temporizare la acţionare
	Releu de timp cu temporizare la revenire
	Releu de timp cu revenire fără tensiune de alimentare
	Releu de timp stea-triunghi
	Releu de timp multifuncţional (10 funcţii)
	Automat de scară

	Relee de protecţie
	Relee de recuplare automată la creșterea/scăderea tensiunii
	Releu monofazat de supraveghere a tensiunii
	Releu trifazat de supraveghere a tensiunii
	Releu trifazic de supravegherea tensiunii, cu asimetrie reglabilă și protecţie termică
	Releu compact de supravegherea tensiunii, cu întârziere reglabilă
	Relee de protecţie împotriva scăderii și creșterii curentului


	K - PRODUSE PENTRU AUTOMATIZĂRI INDUSTRIALE
	Cuprins
	Pictogramele
	Limitatoare de cursă
	Limitatoare de cursă tip LS15
	Limitatoare de cursă, tip LS7...
	Limitatoare de cursă, tip LSME…
	Limitatoare de cursă, tip VP…
	Limitatoare de cursă, tip VT…
	Limitatoare de cursă, tip VM
	Limitatoare de cursă KW (micro-întrerupătoare)

	Familia de butoane NYG3
	Butoane simple
	Comutatoare simple
	Butoane în relief
	Butoane cu semnalizare luminoasă
	Butoane inscripţionate
	Comutatoare inscripţionate
	Butoane tip ciupercă
	Buton de avarie, cu zăvorâre
	Butoane duble, pornit/oprit
	Comutatoare cu braţ
	Comutatoare cu braţ luminos
	Comutatoare cu cheie
	Elemente de contact
	Soclu Ba9s pentru seria NYG3
	Carcase
	Accesorii
	Indicatoare de tensiune, curent, sonerii
	Coloane de semnalizare luminoasă
	Lămpi de semnalizare cu LED, tip LJL...

	Familia de butoane NYG1
	Butoane simple
	Butoane în relief
	Butoane simple cu protecţie de cauciuc
	Butoane inscripţionate
	Butoane simple cu semnalizare luminoasă (Ba9s)
	Butoane tip ciupercă
	Butoane de avarie tip ciupercă, cu cheie
	Butoane duble, pornit/oprit
	Butoane duble, pornit/oprit, cu semnalizare luminoasă (Ba9s)
	Lămpi de semnalizare (Ba9s)
	Comutatoare cu braţ
	Comutatoare cu braţ luminos (Ba9s)
	Comutatoare cu cheie
	Becuri normale de semnalizare
	Surse LED de semnalizare
	Elemente de contact
	Inele de adaptare
	Carcase

	Întrerupătoare de siguranţă cu releu
	Întrerupătoare pentru aparate
	Transformatoare monofazate de dimensiuni mici
	Transformatoare de separaţie monofazate TVTR
	Transformatoare monofazate de siguranţă și izolare TVTRB


	L - APARATE DE MĂSURĂ
	Cuprins
	Pictogramele
	Aparate de măsură analogice pentru panouri
	Voltmetre de curent alternativ
	Voltmetre de curent continuu
	Ampermetre de curent alternativ cu măsurare directă
	Ampermetre directe de curent continuu
	Ampermetre de curent alternativ cu măsurare indirectă, cu cadran interschimbabil
	Ampermetre de curent continuu pentru măsurători indirecte, cu cadran interschimbabil
	Aparate de măsurat puteri
	Frecvenţmetre
	Aparate de măsurat factor de putere (cos fi)
	Contor ore de funcţionare
	Șunturi

	Aparate de măsură modulare
	Voltmetre analogice modulare
	Ampermetre analogice directe, modulare
	Ampermetre analogice indirecte, modulare, DC
	Frecvenţmetru analogic modular
	Aparate de măsurat factor de putere (cos fi), modulare
	Aparate digitale de măsură, modulare
	Aparate de măsură analogice pentru puteri, modulare

	Aparate de măsură digitale pentru panouri
	Ampermetru digital direct
	Ampermetru digital cu reductor variabil de curent (ieșire prin releu)
	Voltmetru digital (cu selecţie de fază)
	Ampermetru și voltmetru digital, cu reductor variabil de curent
	Frecvenţmetru digital
	Aparat digital pentru măsurarea factorului de putere (cos fi)
	Multimetre digitale
	Multimetru inteligent de supraveghere
	Analizator de reţea

	Contoare electrice
	Contor de energie electrică, direct
	Contor electric monofazat pentru transformator de curent
	Contor monofazat de energie, tip fereastră
	Contoare electrice trifazate
	Contor pentru prize cu afi șaj cristale lichide (LCD)

	Regulatoare de putere reactivă
	Regulator trifazat pentru compensarea puterii reactive pe fiecare fază
	Regulatoare cu măsurarea unei faze
	Regulatoare de măsură trifazice
	Regulatoare în regim automat sau manual
	Regulatoare în regim automat

	Reductoare de curent
	Transformatoare (reductoare) de curent
	AVBS (5/5A-150/5A)
	AV30..SH (50/5A-200/5A)
	AV40..SH (100/5A-500/5A)
	AV60..SH (600/5A-1200/5A)
	AV100..SH (1200/5A-3000/5A)

	Transformator de curent omologabil
	EPSA30 (150/5A-400/5A) 1,5 VA
	EPSA30 (150/5A-500/5A) 2,5 VA
	EPSA30 (150/5A-500/5A) 5 VA
	EPSA40 (250/5A-500/5A) 2,5-5 VA


	Aparate de măsură manuale
	A880L Multimetru digital
	Clește ampermetric adaptor pentru aparatul de măsură A880L
	HK36A Multimetru digital
	EM306B Clește ampermetric (clampmetru) digital
	LF266 Clește ampermetric (clampmetru) digital
	Detector de conductoare
	Termometru infraroșu
	Lampă de control pentru autovehicule
	Creion de fază
	Aparat pentru verifi carea tensiunii
	Aparat pentru verifi carea tensiunii, inductiv


	M - MATERIALE AUXILIARE
	Cuprins
	Pictogramele
	Materiale izolatoare și de etanșare
	Bandă izolatoare
	Benzi izolatoare auto-vulcanizante
	Bandă izolatoare din pânză
	Bandă din ţesătură specială
	Bandă de marcare pardoseli industriale

	Presetupe
	Presetupe PG
	Presetupe PG din metal
	Presetupe metrice MG
	Presetupe MG metrice din metal
	Presetupe metrice cu protecţia cablului
	Șurub reductor cu filet metric
	Piuliţe metrice de fixare
	Dop metric
	Conector pentru tub flexibil
	Manșon de cablu cu presetupe
	Cutie de manșonare cabluri
	Șurub reductor cu filet metric

	Marcaje pe cabluri și etichete
	Marcaje cabluri
	Etichete auto-adez

	Accesorii
	Șine de legătură
	Șine montaj
	Suporţi pentru bară de nul
	Bară de nul (șină N/PE)
	Barete izolate
	Inele de trecere pentru cabluri (cu membrană/deschise)

	Doze electrice
	Doze PT
	Doze electronice
	Doze din material plast
	Cutii din material plastic
	Doze de legături P.T. elastice
	Doze ghips-carton
	Doze de legături S.T. , perforate
	Doze de aparataj S.T. , perforate
	Capace pentru doze
	Doză universală de aparataj
	Îmbinare pentru doze în cazul izolării ulterioare

	Accesorii pentru linii electrice aeriene
	Accesorii pentru pozat cabluri aeriene
	Sisteme de întindere
	Sisteme de susţinere

	Element de legătură cu șurub
	Distanţier aerian
	Presetupă branșament tip TB…


	N - ANEXĂ/FORMULARE
	Cuprins
	Grade de protecţie asigurate prin carcase (Cod IP)
	Exemple de regimuri de utilizare alaparatajelor de comutaţie și comandă
	Conductoare de cupru cu secţiune circulară: secţiuni și curenţi pentru testare conform IEC 60947-7-1
	Valori limită de funcţionare ale releelor termice cu toate contactele sub sarcină
	Factor de risc al poluării
	Momentul de strângere a șuruburilor din clemele aparatelor
	Rezistenţa la foc a materialelor plastice
	Tipuri de circuite de distribuţie de joasă tensiune
	MARCAJE STANDARDIZATE
	Informaţii utile despre protecţia la supratensiune
	Zone de protecţie la trăsnet
	Exemple de legare a descărcătoarelor de supratensiune tip TTV în unele reţele de distribuţie
	Pornirea motoarelor
	Pornirea stea-triunghi
	Marcaje aplicate pe produse electrotehnice
	Standarde
	LISTA ALFABETICĂ A CODURILOR
	Formular de reclamaţie

	CERTIFICAT
	TRACON EUROPA



