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Stimați clienți,

Avem plăcerea de a vă propune o ofertă specială de produse alese cu atenție pentru dumneavoastră,
cu următoarele caracteristici:





produse cu rulaj mare din portofoliul nostru, cu livrare rapidă din stoc
documentație tehnică completă și consultanță specializată
calitate excelentă la prețuri avantajoase, sub media pieței
ofertă valabilă o perioadă foarte mare, respectiv până în 28.02.2022

Vă invităm să descoperiți selecția noastră de produse din cele peste 30.000 de produse pentru instalații
de joasă tensiune și așteptăm solicitările dumneavoastră.
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Întreruptoare cu protecţie diferenţială

Beneficii:






dimensiuni identice pentru variantele 25 A - 125 A
sunt disponibile modele G și S precum tipurile AC și A
rezistență la curenți de scurtcircuit de 6 / 10 kA
întreruptor diferențial digital Priori cu semnalizare anticipată la defect
cleme ce conexiune de 1 - 35 mm pentru barete de alimentare

AR002103 Întreruptor diferenţial AMPARO (10kA), 25A, 4-poli, 30mA

121,47 lei* / buc

AR004103 Întreruptor diferenţial AMPARO (10kA), 40A, 4-poli, 30mA

129,89 lei* / buc

AR006103 Întreruptor diferenţial AMPARO (10kA), 63A, 4-poli, 30mA

149,59 lei* / buc

BC602103 Întreruptor diferenţial 25A, 4poli, 30mA

146,32 lei* / buc

BC604103 Întreruptor diferenţial 40A, 4poli, 30mA

152,54 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Întreruptoare automate pentru protecţia motoarelor seria MP (BE4)

Beneficii:






versiuni cu 2 și 3 poli pentru curenți de 0.1 A - 40 A
compensarea temperaturii
cleme de conexiune pentru barete furcă și conductoare, cu ghidaj
contacte auxiliare identice cu cele de la întreruptoare automate
se pot alimenta cu barete furcă împreună cu întreruptoare automate, combinate și diferențiale
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BE400311 Întreruptor pentru protecţia motoarelor 3p, 10,0-16,0A

114,89 lei* / buc

BE400310 Întreruptor pentru protecţia motoarelor, 3p, 6,3-10,0A

114,09 lei* / buc

BE400308 Întreruptor pentru protecţia motoarelor 3p, 2,5-4,0A

109,49 lei* / buc

BE400309 Întreruptor pentru protecţia motoarelor 3p, 4,0-6,3A

114,07 lei* / buc

BE400313 Întreruptor protectii motoare 3p 25,0-40,0A

105,82 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Comutatoare principale modulare

Beneficii:





comutatoare modulare principale cu funcție de separare
posibilitate de sigilare și blocare
permit cuplarea motoarelor sau a sarcinilor pronunțat inductive
curenți nominali: 40-125A

BZ900284 Comutator principal modular 80A/4P

88,78 lei* / buc

BZ900264 Comutator principal modular 63A/4P

90,97 lei* / buc

BZ900244 Comutator principal modular 40A/4P

101,70 lei* / buc

BZ900243 Comutator principal modular 40A/3P

52,98 lei* / buc

BZ900224 Comutator principal modular 125A/4P

124,98 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.
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Comutatoare principale modulare, seria AMPARO

Beneficii:





aparate în format modular
secțiune racord 1-25 mmp
gamă robustă și completă
produse disponibile permanent în stoc

AZ200242 Comutator principal modular 32A, 2-poli

17,97 lei* / buc

AZ200264 Comutator principal modular 63A, 4-poli

47,43 lei* / buc

AZ200244 Comutator principal modular 32A, 4-poli

40,75 lei* / buc

AZ200204 Comutator principal modular 100A, 4-poli

48,30 lei* / buc

AZ200224 Comutator principal modular 125A, 4-poli

51,52 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Aparate cu comandă în impuls, teleruptoare

Beneficii:






versiuni electronice și mecanice
capacitate mare de comutare
montaj pe șină DIN sau în doză de legături
decuplare automată cu presemnalizare sau cu recuplare
versiuni cu comandă centralizată
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LQ612230 Teleruptor 2ND, 230VAC

70,70 lei* / buc

LQ611230 Teleruptor 1ND, 230VAC

56,19 lei* / buc

LQ610230 Teleruptor 4ND, 230VAC

290,11 lei* / buc

LQ611024 Teleruptor 1ND, 24VAC/12VDC

78,99 lei* / buc

LQ612024 Teleruptor 2ND, 24VAC/12VDC

88,07 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Aparate de comandă şi semnalizare REG

Beneficii:






design compact
cleme lift cu ghidaj cablu
consum de energie redus
tehnologie LED
design îngust, lățime 1 modul

AZ106800 Lampă modulară simplă cu LED, AMPARO, verde, 230V-AC

14,42 lei* / buc

AZ106801 Lampă modulară simplă cu LED, AMPARO, roşu, 230V-AC

15,45 lei* / buc

AZ106808 Lampă modulară dublă cu LED, AMPARO, roşu/verde, 230V-AC

24,94 lei* / buc

AZ106802 Lampă modulară simplă cu LED, AMPARO, galben, 230V-AC

23,03 lei* / buc

AZ106803 Lampă modulară simplă cu LED, AMPARO, albastru, 230V-AC

23,07 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.
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Aparate de comandă şi semnalizare

Beneficii:






sortiment complet
certificate internațional
design solid industrial
montaj în decupaj de 22.5 mm cu / fără poziționare
borne de conexiune cu șurub sau cu element elastic

BZ501218-B Lampă de semnalizare cu LED, monobloc, 230VAC/DC, verde
MM216872 Buton selector cu 3 poziţii 2x60°, cu reţinere

6,40 lei* / buc
29,85 lei* / buc

BZ501215-B Lampă de semnalizare cu LED, monobloc, 230VAC/DC, roşu

6,43 lei* / buc

MM216867 Buton selector 0-1 fara revenire

29,63 lei* / buc

MM216698 Buton comanda dublu rosu+verde

36,21 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Relee modulare de serviciu

Beneficii:






gama tensiunii de alimentare 12 sau 24-240 V c.a./c.c.
1 sau 2 contacte comutatoare
lățime de 1 sau 2 module
cu indicator LED
montabile pe șină DIN 35 mm
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BZ651000 Releu de serviciu modular 24-240VAC/DC, 1CC, 1UH

131,70 lei* / buc

BZ652000 Releu de serviciu modular 12-240VAC/DC, 2CC, 2UH

169,08 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Relee pentru montaj în socluri

Beneficii:






cu multiple tensiuni de comandă (este posibilă conexiunea în paralel)
socluri cu conexiuni în execuție logică conectabile la barete de alimentare
circuitul bobinei este pregătit pentru inserție module active
perechea releu + soclu SNR este cea mai îngustă (6,2 mm)
indicator mecanic al poziției și buton de test

YRT78626 Soclu cu şurub, în execuţie logică, pini 5mm, pt. şină DIN

11,78 lei* / buc

RT424730 Releu seria RT, 8A, 230VAC, 2CC, pini la 5.0mm

15,33 lei* / buc

PT570730 Releu PT 6A, 4CC, 230VAC

19,03 lei* / buc

YPT78704 Soclu pt. releu PT cu 14 pini, racorduri cu şurub, 6A, 4CC

14,00 lei* / buc

RT424024 Releu seria RT, 8A, 24VDC, 2CC, pini la 5mm

6,97 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.
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Relee de implantare

Beneficii:






relee de implantare pentru electronică industrială, produse electrocasnice etc.
variante monostabile sau bistabile
distanța între pini de 3,2 sau 5mm
releele SNR sunt cele mai înguste (6,2mm)
consum minim pe bobină (170 mW pt. SNR)

PE014024 Releu 1pol/5A 24VDC 5mm

14,60 lei* / buc

RY211024 Releu 1pol 8A, 24Vcc, 1CC, 3,2mm

10,42 lei* / buc

RT214730 Releu RT 12A 230VAC 1C comutator 5,0mm

26,72 lei* / buc

RT214024 Releu RT 12A 24VDC 1C comutator 5,0mm

15,80 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Relee de timp

Beneficii:






domeniul de temporizare este simplu de selectat
gamă largă a tensiunii de alimentare
funcții multiple într-un singur aparat
versiuni pentru 45 mm (modulare) și industriale
disponibile în variantă modulară pt. șină DIN și pt. soclu cu 11 pini

ZR5MF011 Releu de timp, multifuncţional, 1CC, Ualim=12-240VAC/VDC, 8A

127,51 lei* / buc

ZR5SD025 Releu temp. stea/triunghi, 2CC, Ualim=12-240VAC/VDC, 8A

208,98 lei* / buc
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ZR5B0011 Releu cu semnal de ceas, 1CC, Ualim=12-240VAC/VDC, 8A

185,50 lei* / buc

ZR5ER011 Releu temp. anclanş./declanş, 1CC, Ualim=24-240VAC/VDC, 8A

120,49 lei* / buc

ZR5E0011 Releu temporizat la anclansare 1CC, Ualim=24-240VAC/VDC, 8A

116,20 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Relee de supraveghere

Beneficii:






versiuni pentru șină DIN și industriale
funcții și tensiuni de alimentare multiple
gamă largă de reglaje
design compact
indicator de funcționare cu LED

UR5L1021 Releu suprav. nivel lichide, 1CC, 5A/250V, Ualim=230 VAC

229,95 lei* / buc

UR5U3011 Releu supraveghere tensiune trifazată 3x160-240V, 1CC

186,81 lei* / buc

UR6U3052 Releu suprav. tensiune 3fazată, Ualim=24-240VAC/VDC, 2CC, 5A

509,44 lei* / buc

URL91010 Sondă de nivel de imersie

67,00 lei* / buc

UR5R1021 Releu supraveghere termistori, 2UH, 1CC, 5A, Ualim=230 VAC

219,47 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.
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Contactoare modulare AC-1

Beneficii:






curent nominal de 20 A/25 A/40 A/63 A
zgomot redus sau fără zgomot
design compact
disponibile cu bobine de c.a. și c.c.
contacte auxiliare și accesorii diverse

BZ326437ME Contactor modular (1UH) 20A, 2ND, 230Vca, seria AMPARO

43,77 lei* / buc

BZ326437 Contactor modular 1UH, 20A, 2ND, 230VAC

70,98 lei* / buc

BZ326461ME Contactor modular (2UH) 25A, 4 ND, 230V AC, seria AMPARO

56,96 lei* / buc

BZ326442ME Contactor modular (3UH) 40A, 4 ND, 230Vca, seria AMPARO

98,92 lei* / buc

BZ326453 Contactor modular 1UH, 20A, 2ND, 24VAC

71,97 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Contactoare electromagnetice seria LA

Beneficii:





sunt disponibile modele mini și micro
bobina se poate înlocui
cu contacte auxiliare incluse sau clipsabile pe aparat
gama de puteri între 2.2 și 300 kW
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LA3K6233 Contactor pentru sarcina capacitiva 50 kVAr, 220-240VAC

456,32 lei* / buc

LA3K3233 Contactor pentru sarcina capacitiva 25 kVAr, 220-240VAC

260,30 lei* / buc

LA3K7433 Contactor pentru sarcini capacitive 75 kVAr, 220-240 VAC

593,17 lei* / buc

LA3K1813N Contactor pentru sarcina capacitiva 12,5 kVAr, 220-240VAC 1ND

194,67 lei* / buc

LA302243N Contactor, 4 pole,11kW/22A AC3, 32A AC1, 4 main cont., 230VAC

196,33 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Contactoare electromagnetice cu 3 poli, seria CUBICO Mini

Beneficii:




2,2, 4, 5,5 kW
24Vcc, 24Vca, 230 Vca
acceptă numeroase accesorii

LZDM1213 Contactor 3 poli, CUBICO Mini, 5,5kW, 12A, 1ND,230Vc.a.

50,23 lei* / buc

LZDM0913 Contactor 3 poli, CUBICO Mini, 4kW, 9A, 1ND, 230Vc.a.

43,17 lei* / buc

LZDM0925 Contactor 3 poli, CUBICO Mini, 4kW, 9A, 1NÎ, 24Vc.c.

64,83 lei* / buc

LZDM1223 Contactor 3 poli, CUBICO Mini, 5,5kW, 12A, 1NÎ,230Vc.a.

53,32 lei* / buc

LZDM0613 Contactor 3 poli, CUBICO Mini, 2,2kW, 6A, 1ND,230Vc.a.

42,31 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.
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Comutatoare principale, comutatoare oprire de urgenţă

Beneficii:






variante modulare cu fixare pe șină DIN sau pe panou
grad de protecție frontal IP66
gamă largă de modele constructive
20 A - 125 A / 3 și 4 poli
categorie de utilizare AC23-B sau DC23-B

IN8E2332 Comutator principal de panou 20A, 3 poli, 7,5kW, roșu

64,92 lei* / buc

IN8E2337 Comutator principal de panou 63A, 3 poli, 22kW, roșu

147,37 lei* / buc

IN8E2335 Întreruptor principal de panou 40A, roșu

128,20 lei* / buc

IN8E2334 Comutator principal de panou 32A, 3 poli, 12,5kW, roșu

107,50 lei* / buc

IN8E2333 Întreruptor principal de panou 25A, roșu

86,24 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Comutatoare cu came

Beneficii:





variante modulare cu fixare pe șină DIN sau pe panou
grad de protecție: IP40, IP65
gama normală de 20/32A, gamă miniatură de 10A
varietate mare de diagrame de comutație
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IN005220 Întreruptor de panou 2p 20A

59,56 lei* / buc

IN009V01 Comutator voltmetric modular, 1-pol/20 A

97,29 lei* / buc

IN005320 Comutator de panou 0-1, 3-poli/20 A

73,42 lei* / buc

IN006220 Comutator alternativ de panou 102 2p 20A

80,63 lei* / buc

IN085220 Întreruptor modular 2p 20A

74,49 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Automate de scară

Beneficii:






potrivite pentru surse LED, curent de pornire maxim 80 A (versiune electronică)
disponibile în versiune cu presemnalizare oprire (VOWA)
recunoaștere automată a rețelei cu 3 sau 4 conductoare
temporizare ajustabilă în gama 0.5 - 30 minute (versiune electronică)
reconectabile

BZ327350 Automat scară electronic VOWA 1-12min, 16A, 1UH

110,75 lei* / buc

BZ327210-A Automat de scară electronic TIMON 0,5-30min. 16A, 1UH

131,82 lei* / buc

BZ326350-A Automat de scară, modular, electromecanic, 1-7 min.

106,49 lei* / buc

BZ327360 Automat scară electronic com. impuls VOWA-PLUS, 1-12min, 16A

117,64 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.
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Ceasuri programabile, comutatoare crepusculare

Beneficii:






programare simplă și logică
design compact
versiuni cu funcție Astro încorporată
ceasuri programabile cu ciclu anual cu 2 sau 4 canale
comutatoare crepusculare programabile

BZT17A011 Releu crepuscular analogic cu senzor de iluminare

264,23 lei* / buc

2-2000lx iluminare max. 2600W sarcină, pentru montaj pe șină DIN

BZT27A011 Releu crepuscular montaj aparent

218,09 lei* / buc

2-200lx limite iluminare, max. 2300W sarcină, montaj mural, IP55

BZT17D011 Releu crepuscular digital cu senzor de iluminare

647,92 lei* / buc

2-2000lx iluminare max. 2600W sarcină, pentru montaj pe șină DIN

BZT18D011W Ceas programabil digital zilnic/săptămânal, 1 canal - pentru șină DIN

185,40 lei* / buc

BZT26450 Ceas programabil zilnic analogic, quartz, 1NO, 1UH, Tempus A

131,11 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Alte aparate modulare (sonerii, prize etc.)

Beneficii:





sonerii cu capacitate de funcționare permanentă de 12 ore
secțiune racord 1-25mmp
aparate în format modular
este posibilă fixarea și cu șuruburi (prize)
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BZ325003 Priză modulară SCHUKO, 2P+N, 16A cu LED

17,67 lei* / buc

YY494518 Priză trifazată (5p) IP44, 16A, tip CEE, montaj pe şină DIN
BZ926339-A Sonerie buzzer 230V c.a., 1 modul

185,04 lei* / buc
51,87 lei* / buc

Sound power 80 dB at 1m, Consumption = 10VA

BZ926338-A Sonerie clopoțel 230V c.a., 1 modul

51,57 lei* / buc

Sound power 84 dB at 1m, Consumption = 10VA

BZ325004 Priză modulară PE lateral 16A, 250V

16,53 lei* / buc

Cu protecție copii, tip F (CEE 7/4)
* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Dispozitive de protecţie la curent de trăsnet şi supratensiune

Beneficii:






descărcătoare potrivite pentru fiecare clasă de protecție
coduri pentru diferitele tipuri de rețele (TN-C, TN-S, TT)
clase de protecție B, C, D (T1, T2, T3)
design extrem de compact
siguranță fuzibilă în amonte de maxim 250A

IS010352 Modul Vartec,TII, echipat cu varistor, VVM - 255V/20kA

51,40 lei* / buc

IS211240-A Descarcator COMBTEC BC TNS 275/12,5

734,42 lei* / buc

IS010340 Soclu 3+1 (3 VVM, 1 VGM) Vartec TII, fără cont.aux.

138,45 lei* / buc

IS010350 Modul Vartec,TII, echipat cu cameră cu gaz inert, VGM-20kA

89,14 lei* / buc

IS010351 Modul Vartec,TII, echipat cu varistor, VVM - 255V/15kA

49,46 lei* / buc
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* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Descărcătoare cu protecţie fină pentru energie, date şi control

Beneficii:





modul insert broșabil
curent nominal de descărcare 2,5 kA (8/20 μs)
este posibilă conectarea directă la barete
clasa de test III (D) CEI/EN61643-11

IS010200 Modul descărcător cl. T3(D) 3kA 1UH (L+N) VMG 275V

171,14 lei* / buc

IS212430 Descarcator DATEC 30VDC 1A

349,46 lei* / buc

IS212424 Descarcator DATEC 24VDC 1A

351,79 lei* / buc

IS212080 Descărcător pentru rețele Cat.6, PoE

492,55 lei* / buc

IS010460 Descărcător complet, T3/D, 1+1, 280V - Seria UAS

221,63 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Transformatoare

Beneficii:






tensiuni de ieșire de 12/24/230/400 V
înfășurări separate
carcase deschise și sigilate
robuste și rezistente
disponibile cu protecție cu fuzibile în secunda
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LP602006T Transformator de comandă monofazat, 230V/24V, 60 VA, IP00

103,14 lei* / buc

Transformatoare monofazate de comandă, de separație şi de siguranță

LP602010T Transformator de comandă monofazat, 230V/24V, 100 VA, IP00

124,54 lei* / buc

Transformatoare monofazate de comandă, de separație şi de siguranță

LP602016T Transformator de comandă monofazat, 230V/24V, 160 VA, IP00

148,34 lei* / buc

Transformatoare monofazate de comandă, de separație şi de siguranță

LP602025T Transformator de comandă monofazat, 230V/24V, 250 VA, IP00

205,46 lei* / buc

Transformatoare monofazate de comandă, de separație şi de siguranță

LP602040T Transformator de comandă monofazat, 230V/24V, 400 VA, IP00

288,56 lei* / buc

Transformatoare monofazate de comandă, de separație şi de siguranță
* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Transformatoare de curent

Beneficii:





montaj pe bară sau pe cablu
calibre de la 40/5 A la 4000/5 A
robuste și fiabile
dimensiuni, funcție de calibru D21mm, 30x10mm, 40x10mm, 60x10mm,65x32mm, 80x30mm

MG952010-A Transformator de curent 100/5A, D=21mm

47,12 lei* / buc

MG952015-A Transformator de curent 150/5A, D=21mm

47,12 lei* / buc

MG954020-A Transformator de curent 200/5A, 30x10

49,08 lei* / buc

MG954025-A Transformator de curent 250/5A, 30x10

49,99 lei* / buc

__________________________________________________________________________________________________________________
www.amaenergy.ro

TEL: + 40 783 011 100

E-MAIL: office@amaenergy.ro

AMA ENERGY INVEST

SPLAIUL UNIRII NR. 313 SECT. 3 BUCUREȘTI

electrical & power products

Ofertă specială – produse electrice
Promoție valabilă până la 28.02.2022

_____________________________________________________________________________________

MG954040-A Transformator de curent 400/5A, 30x10

55,98 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Transformatoare de sonerie şi surse de alimentare

Beneficii:






transformatoare de siguranță cu tensiune secundară foarte joasă
format modular pentru șină DIN și format industrial
sortiment bogat
surse cu funcție de UPS
surse de alimentare cu maxim 22A pe ieșire

BZ326578-A Transformator de sonerie, 230VCA / 12-12, 24VCA, 30 VA
BZ326579-A Transformator de sonerie, 230VCA/ 12, 24VCA, 63 VA

72,08 lei* / buc
175,59 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Surse de alimentare

Beneficii:






versiuni industriale disponibile cu funcție de UPS
modele cu și fără stabilizare
diverse trepte de putere
versiuni capsulate sau normale
eficienţă ridicată
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LP749060 Sursă de alimentare în comutaţie 24 V CC, 2,5 A, 60 W

198,78 lei* / buc

Sursă alimentare în comutație, carcasă pentru aparatură modulară

LP412402 Sursă de alim. în comutaţie 1f., 230VCA/24VCC, 2,5A la 50°C

225,42 lei* / buc

Sursă alimentare în comutație, carcasă pentru aparatură modulară

LP412406 Sursă de alim. în comutaţie 1f., 230VCA/24VCC, 6A la 50°C

262,23 lei* / buc

Sursă alimentare în comutație, carcasă pentru aparatură modulară

LP412405 Sursă de alim. în comutaţie 1f., 230VCA/24VCC, 4,5A la 50°C

293,67 lei* / buc

Sursă alimentare în comutație, carcasă pentru aparatură modulară

LP411205 Sursă de alim. în comutaţie 1f., 230VCA/12VCC, 5A la 50°C

353,77 lei* / buc

Sursă alimentare în comutație, carcasă pentru aparatură modulară
* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Aparate de măsură & Analizoare de reţea

Beneficii:






disponibile în trei dimensiuni: 48x48, 72x72, 96x96
digitale și analogice
pentru c.c. și c.a.
analizoare de rețea cu funcții multiple
module diverse de comunicație (RS485, Ethernet, M-BUS etc.)

MGF39000 Analizor de reţea NA96, 96x96mm, aparat de bază

1.109,00 lei* / buc

MGF37900 Analizor de reţea, MF9, 96x96mm, cu RS485 pt. ModBus RTU/TCP

842,05 lei* / buc

MGR30000 Analizor de reţea MF7-45 pt. măsură indirectă

632,31 lei* / buc

MGF57000-A Ampermetru f. scală 72*72mm pt. trafo de curent X/5A

41,14 lei* / buc
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MGF67500-A Voltmetru 72*72mm, 500V, AC

49,46 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Contoare de energie

Beneficii:






măsoară și afişază valori instantanee
certificat MID
se pot utiliza și pentru tarifare
cu ieșire de impuls S0
display iluminat pentru citire ușoară

MGDIZ006 Contor digital de kWh trifazat, X/5A (6A), MID, 1 tarif

784,08 lei* / buc

ATENȚIE: certificarea MID cu seria contorului trebuie solicitată înainte de comandă,
apar costuri suplimentare

MGDIZ080 Contor digital de kWh trifazat, 80A direct, MID, 1 tarif

774,97 lei* / buc

ATENȚIE: certificarea MID cu seria contorului trebuie solicitată înainte de comandă,
apar costuri suplimentare

MGDIZ406 Contor digital kWh 3f, X/5A(6A), MID, 1 tarif, com. Modbus

1.335,02 lei* / buc

ATENȚIE: certificarea MID cu seria contorului trebuie solicitată înainte de comandă,
apar costuri suplimentare

MGDIZ306 Contor digital de kWh 3f, X/5A(6A), MID, 1 tarif, M-Bus

1.177,34 lei* / buc

ATENȚIE: certificarea MID cu seria contorului trebuie solicitată înainte de comandă,
apar costuri suplimentare

MGDIZ380 Contor digital de kWh 3f, 80A direct, MID, 1 tarif, M-Bus

1.173,11 lei* / buc

ATENȚIE: certificarea MID cu seria contorului trebuie solicitată înainte de comandă,
apar costuri suplimentare
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* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Contoare pentru măsurarea duratei de funcţionare

Beneficii:





robuste și fiabile
variante modulare sau cu montaj cu șuruburi
durată mare de viață, fără mentenanță
conforme cu DIN EN 50022

BZ326413-A Contor pentru durată de funcţionare, 230V AC, 50Hz, IP20

66,47 lei* / buc

BZ326414-A Contor pentru durată de funcţionare, 230 VAC, 50Hz, IP54

69,94 lei* / buc

BZ326418-A Contor pentru durată de funcţionare, 220 VAC, 50Hz

81,16 lei* / buc

Modular 45mm

BZ326423-A Contor pentru durată de funcţionare, 24 VAC

87,33 lei* / buc

Modular 45mm
* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Detectoare de mișcare & Detectoare de prezență

Beneficii:






gamă largă de produse pentru montaj interior sau exterior
ajustabile prin intermediul telecomenzii
se pot integra în rețele KNX
disponibil cu funcție acustică
rază de detecție de până la 40m
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ESM425004 Detector prezenţă de tavan PD 360i/8 MASTER IR Ø8 metri, alb

611,40 lei* / buc

ESM425103 Detector prez. de tavan PD 360i/24 MASTER IR Ø24 metri, alb

793,65 lei* / buc

ESM015311 Detector de mişcare aplicat RC 230i, IP54, alb

584,14 lei* / buc

ESM055300 Senzor miscare de tavan MD 360i/24 IR Ø24 metri, alb

663,14 lei* / buc

ESM0425851 Senzor miscare MD-C 360i/6 Mini IP65 seria C 360° Ø6metri

418,53 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Fișe și prize CEE, seria Magnus

Beneficii:





asigură protecție la praf și umiditate
montaj mural sau pe panou
acces ușor al cablurilor
design robust și ergonomic

YY714316 Stecher schuko rezistent la impact, 16A, 250V, IP44 negru

15,18 lei* / buc

Impact resistant plastic, type CEE7/4

YY764532 Priză CEE fixă, montaj mural, 5 poli, 32A 400V IP44

35,17 lei* / buc

M25 screw nut, EN 60309, EN 60309-1, EN 60309-2

YY764516 Priză CEE fixă, montaj mural, 5 poli, 16A 400V IP44

27,54 lei* / buc

EN 60309-1, EN 60309-2

YY714532 Fişă CEE, 5 poli 32A 400V IP44

23,17 lei* / buc

EN 60309, EN 60309-1, EN 60309-2

__________________________________________________________________________________________________________________
www.amaenergy.ro

TEL: + 40 783 011 100

E-MAIL: office@amaenergy.ro

AMA ENERGY INVEST

SPLAIUL UNIRII NR. 313 SECT. 3 BUCUREȘTI

electrical & power products

Ofertă specială – produse electrice
Promoție valabilă până la 28.02.2022

_______________________________________________________________________________________
YY794316 Priză Schuko+capac montaj pe panou, 16A IP54, cleme cu șurub

11,33 lei* / buc

250V, blue, CEE7/4 (type F), round cover, with sealing
* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Corpuri de iluminat de urgență

Beneficii:





pictograme incluse
multe corpuri de iluminat de siguranță cu LED setabile la 1 h, 3 h, 8 h
intensitate luminoasă pronunțată și direcție optimizată a corpurilor cu LED
moduri de funcționare: menținut, nemenținut, standby, comutat menținut și blocat

NLK4U003 Corp il. sig. K4 LED 2W 230VAC 3h IP20 cu LED indicator
NLK5U003 Corp il.sig. K5 LED 3W 230VAC 3h 130Lm IP65 cu LED indicator

150,70 lei* / buc
86,89 lei* / buc

130lm, NiCd 3,6V/1,5Ah, inclusiv set pictograme

NLK5U013SC Corp il. sig. K5 LED 3,5W 230VAC 3h 190Lm IP65 cu autotest

137,65 lei* / buc

IP65, 195lm, NiCd AKKU 3,6/1,8Ah, inclus set pictograme

NLK6U023SC Corp il. sig. K6 ERT-LED 3h 230VAC cu autotest

140,22 lei* / buc

175lm, NiCd 4,8V/0,9Ah, inclusiv lentile interschimbabile pt ilum spatiu deschis sau coridor,
pt montaj aparent si incastrat
* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.
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Senzori și kituri de emergență

Beneficii:



kit de emergență universal
senzori de mișcare pretabili echipării cu led

LID13670 Kit emergenta universal 3h M/NM LED IP20 5-50W 3,6V 4Ah

262,29 lei* / buc

ESS10360D Senzor de mişcare de tavan Motus MS-D 360°9m IP20 alb pt led

85,07 lei* / buc

ESS10180D Senzor de mişcare de perete Motus MS-W 180grd 9m, IP44, alb

94,15 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Spoturi încastrate în tavan LED, de joasă și înaltă tensiune

Beneficii:





iluminat difuz
dimensiuni reduse
montaj încastrat în tavan
echipare cu led sau surse conventionale

LIIM0014 Piko LED 6.5W 3000K 230V 40° 655lm alb

27,23 lei* / buc

LIIM0016 Piko LED 10W 3000K 230V 40° 950lm alb

37,29 lei* / buc

LIMY6800NI My68 Round, MR16, GU5,3, 50W, IP20, reglabil, nichel satinat

29,04 lei* / buc

LIMY6800WE My68 Round, MR16, GU5,3, 50W, IP20, reglabil, alb

23,14 lei* / buc

LIMY68230 Soclu GU10 230V cu capac terminal şi de protecţie

9,15 lei* / buc
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* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Spoturi și sisteme de șină mono și trifazică

Beneficii:




posibilitatea realizării de structuri complexe
diverse finisaje de culori pentru șină și spoturi
spoturi echipate cu led sau convențional, adaptabile la șină

LID14986 Adela-A 10W LED 850lm 3000K 38° 230V IP20 alb

122,99 lei* / buc

LID14991 Adela-B 20W LED 1700lm 4000K 38° 230V IP20 alb

163,95 lei* / buc

LID14995 Adela-C 30W LED 2600lm 4000K 38° 230V IP20 alb

192,64 lei* / buc

LID10812 Șină 3PH 3m, alb

189,51 lei* / buc

LID10825 Alimentare pt șină 3PH partea stângă, alb

28,15 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Corpuri de iluminat cu grad ridicat de protecție

Beneficii:






protejate la umiditate
protejate antivandal
echipare economică pe led
dispersor antistrălucire
montaj aparent pe tavan sau perete
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LID13439 Dewy IP65 ptr.2xT8 LED Tube 100-240V 1265mm IP65 PC/PC gri

84,45 lei* / buc

LID15112 Dewy 2 LED 30W 4000K 2400lm 230V IP65 L=1215mm PC/PC gri

163,95 lei* / buc

LID15113 Dewy 2 LED 60W 4000K 4800lm 230V IP65 L=1215mm PC/PC gri

227,51 lei* / buc

LID15114 Dewy 2 LED 40W 4000K 3200lm 230V IP65 L=1515mm PC/PC gri

212,99 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Corpuri de iluminat exterior montaj în pardoseală

Beneficii:






montaj încastrat în paviment
protejate la umiditate
forme constructive diverse
echipare economică pe led
carcase în culori adecvate montajului exterior

LID13211 TERRA, GU10, 35W, IP67, rotund, aluminiu

140,84 lei* / buc

LID13212 TERRA, GU10, 35W, IP67, pătrat, oțel inox

140,84 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Corpuri de iluminat cu montaj pe perete și tavan

Beneficii:




diverse puteri în gamă
echipare clasică sau cu led
diverse variante de culoare
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design adecvat spațiilor cu solicitări decorative
temperaturi de culoare 3000K si 4000K adecvate spațiilor rezidențiale

LINA000999 Plafonieră CAT-MS A60 2x25W E27, 360°

68,58 lei* / buc

LIIM0003 Karo II LED, 18W, 1530lm, 4000K, 230V, IP44, 120°

72,87 lei* / buc

LIIM0005 Karo II LED 12W 4000K 230V 120° 1020lm, Senzor

91,29 lei* / buc

LIIM0007 Karo II LED, 18W, 1530lm, 4000K, IP44, 230V, 120°, senzor

106,47 lei* / buc

LIN8006375 Karo LED 18W 1700lm 4000K IP44 echipata cu kit EM 3h

395,94 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Corpuri de iluminat cu montaj aparent pe perete și tavan

Beneficii:




design variat
flux luminos multidirecțional
finisaje rezistente la umiditate

LIHGAA01 Zelda LED Round Medium 10W 650lm 3K IP54

109,45 lei* / buc

LIHGAA02 Zelda LED Round Large 12W 740lm 3000K ECG IP54 antracit

121,20 lei* / buc

LIHGWA20 Evo LED Square Up 8W 400lm 3000K ECG IP54 antracit

144,83 lei* / buc

LIHGWA22 Evo LED Square Up/Down 12,5W 750lm 3000K ECG IP54 antracit

202,70 lei* / buc

LIHGWA40 Zelda LED Medium Up 11W 650lm 3000K ECG IP54 antracit

124,23 lei* / buc
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* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Corpuri de iluminat cu LED montaj încastrat în tavan

Beneficii:




iluminat difuz
drivere standard sau dimabile
sisteme de suspendare sau montaj aparent

LITP0013 Lano 4 LED, 40W, 4000lm, 840, 1000mA, M600, difuzor opal
LITP0021 Lano 4 LED 40W 840 4000lm M1200 opal

76,26 lei* / buc
141,45 lei* / buc

LITP0028 Driver LED on/off pt gama Lano 4 LED

24,60 lei* / buc

LITP0032 Modul kit iluminat de sigur 3H pt LED Panel Lano 4 30-40W

156,42 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Corpuri de iluminat montaj încastrat în tavan, downlight

Beneficii:






diverse puteri în gamă
montaj încastrat în plafon fals
echipare economică pe led
diverse variante de culoare
variante de 3000K si 4000K
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LIIM0009 Segon Basic 35W Tri-white 3K, 4K, 6.5K, UGR<19, 230V,60°,ECG

108,86 lei* / buc

LIIM0011 Segon Basic 20W Tri-white 3K, 4K, 6.5K, UGR<19, 230V,60°,ECG

78,27 lei* / buc

LIIM0017 Segon Eco 7W Tri-white 3K 4K 6.5K 230V, 90° alb

25,52 lei* / buc

LIIM0019-A Segon Eco 14W Tri white 3K, 4K, 6K 230V 90°, EVG, alb

43,58 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Corpuri de iluminat pentru spații umede și corpuri de iluminat cu difuzor

Beneficii:






adecvate spațiilor tehnice
protejate la umiditate
protejate la șoc
certificare TÜV LGA pentru utilizare in procesele de gătit
caracteristici variate de lumină, pentru folosire în camere de până la 10 m înălțime

LIVB0001 Devo LED Pro 16W 840 1900lm 230V ECG IP65 CL1 PMMA 669mm

239,85 lei* / buc

LIVB0014 DEVO PRO II 61W 8300lm 840 230V EVG IP66 CL1 PMMA 1200mm

249,70 lei* / buc

LIVB0015 DEVO PRO II 77W 10400lm 840 230V EVG IP66 CL 1 PMMA 1500mm

282,90 lei* / buc

LI2JL58616 Linda LED PC 2x30W, 4000K, 9259lm, IP65, gri, 1570mm

543,50 lei* / buc

LIST311236 Corp iluminat antiex LINDA 2x36W EX-ZONE 22 EVG

433,87 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.
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Corpuri de iluminat industriale

Beneficii:




adecvate spațiilor industriale
randamente ridicate
diverse distribuții luminoase

LITP0002-A Arktur Eco II 150W 840 24000lm 1-10V IP65 110°, negru
LIG9200052 Arktur Square LED ECO 158W 20650lm/840 ECG IP65 100° gri

617,46 lei* / buc
1.333,68 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Benzi și baghete LED

Beneficii:






posibilități de dimare
stabilitate a culorii luminii
soluții la tensiune normală sau redusă
variante protejate la umiditate
varietate mare de accesorii, profile și difuzoare

LID12321 Bandă LED Marra 4,8W/m, 60LED/m, 330lm/m, 4000K, 24VDC IP20

98,34 lei* / buc

LID12328 Bandă led Marra 4,8W/m, 60LED/m, 300lm/m, 3000K, 24VDC IP20

98,34 lei* / buc

LID13663 Bandă LED Marra 14,4W/m, 60LED/m, 980lm/m, 3000K, 24VDC IP68

204,93 lei* / buc

LID13781 Bandă LED Marra 14,4W/m, 60LED/m, 1130lm/m, 4000K 24VDC IP20

131,14 lei* / buc
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LID13858 Profil aluminiu incastrat 7902R/AL+PC difuzor opal, 2 metri

53,25 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Benzi flexibile LED

Beneficii:






dimabile
termene de livrare rapide
varietate mare de accesorii ca profile și difuzoare
gamă largă de drivere LED și surse de alimentare
surse puternice, redare accentuată a culorilor, stabile d.p.d.v. al culorii luminii

LICT1878 Bandă flexibilă LED 9,6W 960lm/m 3000K Ra>90, 24V, 30m

1.495,58 lei* / buc

LICT1881 Bandă flexibilă LED 9,6W 960lm/m 3000K Ra>90, 24V, 5m

249,30 lei* / buc

LICT1889 Bandă flexibilă LED 14,4W 1400lm/m 4000K Ra>90, 24V, 5m

269,37 lei* / buc

LICT1890 Bandă flexibilă LED 9,6W 1000lm/m 4000K Ra>90, 24V, 30m

1.495,58 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Sisteme de şiruri luminoase şi baghete luminoase

Beneficii:




realizarea de șiruri luminoase
module inserabile fluorescente sau led
diverse distribuții luminoase
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LIVI0004 Solo LED 36W 840 4000lm 1200mm alb

124,70 lei* / buc

LIVI0006 Solo LED 55W 840 6000lm 1500mm alb

146,01 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Proiectoare și reflectoare

Beneficii:





adecvate iluminatului arhitectural
posibilitate de orientare
protejate la praf și umiditate IP65
pot fi utilizate în iluminatul perimetral sau de securitate

LITP0036 Capri LED Basic 30W 3600lm 4000K simetric IP65 negru

87,60 lei* / buc

LITP0038 Capri LED Basic 50W 6000Lm 840 IP65 simetric negru

112,05 lei* / buc

LITP0040 Capri LED Basic 100W 12000Lm 4000K IP65 simetric negru

271,15 lei* / buc

LITP0041 Capri LED Basic 200W 24000lm 4000K simetric IP65 negru

494,72 lei* / buc

LITP0043 Capri LED Basic 50W 5500lm 4000K asimetric IP65 negru

122,73 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.
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Surse de lumină LED

Beneficii:




material Nano plastic cu greutate redusă
lămpi led pentru înlocuirea directă a lămpilor clasice
ușor de utilizat, fără modificări în aparatul de iluminat

LIVTS674 LED Tube T8 22W 3000lm 4000K 220-240V 160° 1500mm

44,82 lei* / buc

LIVTS232 LED Classic 11W E27 1055lm 4000K 220-240V A60 IP20 200°

9,85 lei* / buc

LIVTS201 LED Reflector 5W GU10 PAR16 400lm 3000K 220-240V IP20 110°

7,38 lei* / buc

LIVTS672 LED Tube T8 18W 2250lm 4000K 220-240V 160° 1200mm

35,06 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

TOOLLESS LINE RJ45 Cat.6A 10GB, Cat.6, sistem modular STP

Beneficii:






montaj fără scule dedicate
performanțe ridicate: de la Cat.5e la Cat.6A 10 GB
sistem modular: RJ45, fibră optică, coaxial
certificat 4PPoE
certificat GHMT

HSEMRJ6GBS Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Cat.6 (SFB)

17,23 lei* / buc

HSEMRJ6GBA Modul TOOLLESS LINE RJ45 ecranat, Cat.6A 10GB (SFB)

20,91 lei* / buc
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HSERH010GS Patchpanel TOOLLESS LINE, neechipat, 1 modul, montaj pe şină

25,83 lei* / buc

HSEMRKRGWS Modul cuplă RJ45-RJ45, ecranat, Kat. 6, TOOLLESS LINE

18,45 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

DE-EMBEDDED LINE Cat.6, Cat.5e - STP & UTP sistem LSA

Beneficii:




tehnologie de conectare IDC
compatibile cu aparatajul terminal seria (UAE)
performanță: Cat.5e și Cat.6 de-embedded

HSERU246GV Patchpanel Cat.6 neecranat 24xRJ45U RAL7035

207,87 lei* / buc

HSERU245GF Patchpanel Cat.5 neecranat 24xRJ45

165,95 lei* / buc

HKRONELSA Cleste sertizor pt LSA, gri

178,35 lei* / buc

HSEDU2UW5F Priza date C5 neecranat 2xRJ45

19,68 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Analizoare şi testere reţele

Beneficii:





tester de cablare structurată, analizor de cablu, certificator
verificare rapidă a cablajului
analiză clară a erorilor
gamă extinsă de accesorii
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HMSCM600 CableMaster 600 Tester cablu, măsurarea lungimii, PoE

3.494,43 lei* / buc

HMSCM200 CableMaster 200 (RJ45) Tester cablu

321,03 lei* / buc

HMSPROBE Sondă CableTracker - tracker ton/localizare pt HMSCMxxx--

579,33 lei* / buc

CT15

HMSCM550 CableMaster 550 Tester cablu, inclusiv pachetul de accesorii

2.115,60 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Accesorii (Scule, conectori, kituri de prelungire/reparaţie…)

Beneficii:





unelte: clește tăiat cablu, blancator
conector RJ45
kituri de prelungire
conector RJ45 pt. cablu de instalație

HSISR6SI3A Conector IP20 RJ45G Cat.6A pt. AWG23

27,06 lei* / buc

AWG 26/7 - 23/7, AWG 26/1 - 23/1

HTOOL00006 Derulator tambur cablu lăţime 52cm,maxim 250kg

424,35 lei* / buc

HCAT6REPKI Kit prelungire/reparare cablu, Cat.6

38,14 lei* / buc

HSISR6UI3A Conector UTP RJ45G Cat.6A instalare pe site

20,91 lei* / buc

AWG 26/7 - 23/7, AWG 26/1 - 23/1

Q7KB0416-S Colier velcro negru 16mmx4m

27,06 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.
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Patchpaneluri optice echipate 19" ECO

Beneficii:





conectică LC, SC sau ST
instalare în rack de 19''
sertar glisant
variante atât single mode cât și multi mode

HSELS243LP Splicebox, 24 fibre,LC,50/125μm OM3, culisant, 19",1UV , ECO

774,90 lei* / buc

HSELS249LP Splicebox, 24 fibre,LC,9/125μm OS2, culisant, 19",1UV , ECO

738,00 lei* / buc

HSELS245LP Splicebox, 24 fibre,LC,50/125μm OM2, culisant, 19",1UV , ECO

714,00 lei* / buc

HSELS244LP Splicebox, 24 fibre,LC,50/125μm OM4, culisant, 19",1UV , ECO

836,40 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Dulapuri pentru cablare structurată 19” S-RACK

Beneficii:




înălțimi de la 16U la 47U
dulapuri complet asamblate
versiune flat-pack posibilă

DT428080 Dulap cablare structurată DT, 42U H2010 x W800 x D800, 19"

2.332,85 lei* / buc

S-Rack

DT428010 Dulap cablare structurată DT, 42U H2010 x W800 x D1000, 19"

2.586,22 lei* / buc

S-Rack
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DT478010 Dulap cablare structurată DT, 47U H2232 x W800 x D1000, 19"

2.728,88 lei* / buc

S-Rack

DTLTR02A Unitate de tavan cu 2 ventilatoare, DT/DTW, termostat analog

263,38 lei* / buc

gri deschis, instalare din exterior

DTBC105R Organizator 19” 1U, 5 inele metalice, RAL7035

19,15 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Dulapuri de perete pentru cablare structurată DTW 19''/10" S-RACK

Beneficii:




înălțimi de la 7U la 20U
ușă frontală de sticlă
versatilitate ridicată, montaj de o singură persoană

DTWE075445 Dulap de perete DTW, 7U H=370 x W=540 x D=450, 19"

487,68 lei* / buc

S-Rack

DTWA096060 Dulap de perete DTW, 9U H=512 x W=600 x D=600, 19"

644,03 lei* / buc

S-Rack

DTWE165445 Dulap de perete DTW, 16U H=773 x W=540 x D=450, 19"

593,93 lei* / buc

S-Rack

DTWA166060 Dulap de perete DTW, 16U H=824 x W=600 x D=600, 19"

815,45 lei* / buc

S-Rack

DTWA126060 Dulap de perete DTW, 12U H=646 x W=600 x D=600, 19"

735,69 lei* / buc

S-Rack
* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.
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Cabluri şi adaptoare HDMI

Beneficii:




USB, HDMI, DVI
accesorii și cabluri de conexiune pentru calculatoare
pentru componente active și aparate pentru aplicații casnice și small office

Q7175029 HDMI 1.4 Cable, 2x HDMI19 Typ A male, Ferrit / Gold,Black, 10m

92,25 lei* / buc

Q7131912 HDMI 1.4 Cable, 2x HDMI19 Typ A male, Ferrit / Gold,Black, 15m

165,95 lei* / buc

Q7175027 HDMI 1.4 Cable, 2x HDMI19 Typ A male, Ferrit / Gold,Black, 5m

40,60 lei* / buc

Q7175026 HDMI 1.4 Cable, 2x HDMI19 Typ A male, Ferrit / Gold,Black, 3m

25,83 lei* / buc

Q7151833 Cablu HDMI 1.4, 2x HDMI19 tip A tată, Aur, Alb, 2m

19,70 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Sisteme fotovoltaice autonome

Beneficii:





seturile fotovoltaice sunt selectii de echipamente ptr. realizarea unui sistem
echipamentele dispun de tehnologia unică PowerAssist
seturile fotovoltaice sunt calculate ptr. diverse aplicatii si diversi consumatori
easySolar este o soluţie compacta de tip "All-in-One" ce contine controlerul de
încărcare, invertorul şi distribuţia CA într-o carcasă

PVBS0010 Set independent Micro1 pentru un Modul, Putere 250Wx2,5h

4.878,18 lei* / buc

PVBS0030 Set independent Mini4 pentru 4 module, Putere 1000Wx2,5h

15.365,16 lei* / buc
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PVBS0060 Set independent Midi12 pentru 12 module, Putere 3000Wx3h

47.808,87 lei* / buc

PVBS0070 Set independent Maxi15 pentru 15 module, Putere 4000Wx2,5h

53.379,54 lei* / buc

PVBS0080 Set independent Maxi18 pentru18 Module, Putere 5000Wx3h

69.187,50 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Cutii de distribuţie aplicate

Beneficii:






Grad de protecție ridicat, până la IP66
În stoc sunt disponibile o gamă largă de dimensiuni
Variante din: oțel vopsit, oțel inoxidabil sau poliester ranforsat cu fibră de sticlă
Plăci variate pentru accesul cablurilor
(cu presetupe de cauciuc sau predecupate pentru presetupe cu filet)
Accesoriile opționale sunt disponibile la cerere

WST1210302 Cutie metalică + contrapanou 2 uşi IP54 ÎxLxA= 1200x1000x300mm

1.292,67 lei* / buc

WST6060210 Cutie metalică + contrapanou, o uşă IP65 ÎxLxA=600x600x210mm

412,79 lei* / buc

WST8060300 Cutie metalică + contrapanou, o uşă IP65 ÎxLxA=800x600x300mm

592,69 lei* / buc

WST7050210 Cutie metalică + contrapanou, o uşă IP65 ÎxLxA=700x500x210mm

389,80 lei* / buc

WST4040210 Cutie metalică + contrapanou, o uşă IP65 ÎxLxA=400x400x210mm

252,49 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.
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Modul 160

Beneficii:






disponibile în variantele: încastrat, aplicat
variantă cu ușă transparentă
variante complet asamblate
permite instalarea a maxim 198 module
datorită adâncimii reduse (127 mm) se pretează și ptr. pereți de gipscarton

ILC2A424 DULAP METALIC APARENT 4X24UH

515,58 lei* / buc

ILC2U324 DULAP + UŞĂ METALICĂ, ÎNCASTRAT, 3X24UH

525,70 lei* / buc

ILC2A324 DULAP METALIC APARENT 3X24UH

451,57 lei* / buc

ILC2U424 DULAP + UŞĂ METALICĂ, ÎNCASTRAT, 4X24UH

617,93 lei* / buc

ILC3A633 DULAP METALIC APARENT 6X33UH

768,52 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Modul 2000

Beneficii:






ușor de utilizat
bare de PE/N disponibile pentru diverse secțiuni
pentru sistemul de tratare a neutrului în tablourile electrice
suport CAD
testate conform CEI/EN62208

IL952328 Ramă aplicată + uşă 3A-28, A=250mm+placă sp. + mâner rot. IP54

1.437,14 lei* / buc

IL952333 Ramă aplicată + uşă 3A-33, A=250mm+placă sp. + mâner rot. IP54

1.537,89 lei* / buc
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IL954542 Ramă aplicată + uşă 5A-42, A=400mm+placă sp. + mâner rot. IP54

2.767,94 lei* / buc

IL006339-F Ramă aplicată + uşă 3A-39 (Lăţ=3PC / Înălţ=39UV)

906,40 lei* / buc

IL006342-F Ramă aplicată + uşă 3A-42 (Lăţ=3PC / Înălţ=42UV)

944,60 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Cofrete rezidenţiale şi casnice

Beneficii:





instalare rapidă și simplă
accesorii comune de la suporții de etichete la încuietori
execuție modulară, configurabil după necesitățile clientului
disponibile în variantele pentru pereți de gipscarton sau cărămidă

BK080202 Dulap distrib. apl. IP65, 12UH, 1 rând, cu uşă transparentă

83,81 lei* / buc

BK080004 Dulap distrib. încastr. 1 rând, 18UH, uşă transparentă

51,80 lei* / buc

BK080101 Dulap distrib. montaj apl, 1 rând, 12UH, uşă transparentă

44,59 lei* / buc

BK080203 Dulap distrib. apl. IP65, 24UH, 2 rând. cu uşă transparentă

116,42 lei* / buc

BK0850022 Dulap complet (uşă met.)+cuvă încastr. cărămidă 2r-24/28UH

132,00 lei* / buc

24+4TE
* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.
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Dulapuri compacte

Beneficii:






dulapuri de distribuție industriale de înaltă calitate cu contrapanou
ramă solidă cu plafon demontabil
grad de protecție IP55 (2 uși), IP66 (1 ușă)
pot fi echipate cu inserturi Modul 2000
disponibile în construcție din tablă de oțel sau oțel inox

KT208040 Dulap compact cu o uşă, 2000x800x400mm, RAL 7035

2.425,78 lei* / buc

KT201040 Dulap compact cu o uşă, 2000x1000x400mm, RAL 7035

3.027,60 lei* / buc

KT181040 Dulap compact cu o uşă, 1800x1000x400mm, RAL 7035

2.844,72 lei* / buc

KT181242 Dulap compact cu două uşi, 1800x1200x400mm, RAL 7035

3.162,67 lei* / buc

KT186040 Dulap compact cu o uşă, 1800x600x400mm, RAL 7035

2.020,99 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Dulapuri înseriabile

Beneficii:






dulapuri industriale moderne, varianta înseriabilă
pot fi echipate cu inserturi Modul 2000
profil îndoit de 7 ori cu canal cablu și plafon demontabil
execuțiile speciale se potrivesc pe soclurile standard
mecanism de închidere cu mâner pivotant și tijă în patru puncte

AT208060 Dulap înseriabil 1 uşă IP55 H=2000 L=800 A=600 mm

2.410,86 lei* / buc

Dulap oțel RAL7035, cu placă de montaj, uşă cu închidere în 4 puncte

__________________________________________________________________________________________________________________
www.amaenergy.ro

TEL: + 40 783 011 100

E-MAIL: office@amaenergy.ro

AMA ENERGY INVEST

SPLAIUL UNIRII NR. 313 SECT. 3 BUCUREȘTI

electrical & power products

Ofertă specială – produse electrice
Promoție valabilă până la 28.02.2022

_______________________________________________________________________________________
AT201262 Dulap înseriabil 2 uşă IP54 H=2000 L=1200 A=600 mm

3.206,89 lei* / buc

Dulap oțel RAL7035, cu placă de montaj, uşă cu închidere în 4 puncte

AT206060 Dulap înseriabil 1 uşă IP55 H=2000 L=600 A=600 mm

2.137,90 lei* / buc

Dulap oțel RAL7035, cu placă de montaj, uşă cu închidere în 4 puncte

AT201060 Dulap înseriabil 1 uşă IP55 H=2000 L=1000 A=600 mm

2.933,64 lei* / buc

Dulap oțel RAL7035, cu placă de montaj, uşă cu închidere în 4 puncte

AT208040 Dulap înseriabil 1 uşă IP55 H=2000 L=800 A=400 mm

2.273,91 lei* / buc

Dulap oțel RAL7035, cu placă de montaj, uşă cu închidere în 4 puncte
* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Dulapuri din poliester ranforsat cu fibră de sticlă

Beneficii:






rezistente la intemperii și radiații UV
pentru medii solicitante și pentru uz exterior
rezistență la impact IK10
opțional livrabile cu inserturi, contrapanouri și socluri
versiune cu acoperiș antipluvial (IP43), sau model standard IP65

POCC2230 Dulap din poliester cu 1 uşă, H500xL500xA312mm

849,91 lei* / buc

POCC5432 Dulap din poliester cu 2 uşi, H1250xL1000xA312mm

2.664,73 lei* / buc

POCC4430 Dulap din poliester cu 1 uşă, H1000xL1000xA312mm

1.861,75 lei* / buc

POCC3230 Dulap din poliester cu 1 uşă, H750xL500xA312mm
POVA4534 Dulap poliester deschis jos + ac.antipl., 2 uşi, 1000x1250x312

958,02 lei* / buc
2.653,43 lei* / buc
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* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Carcase speciale din material izolant

Beneficii:





cu capace gri sau transparente
grad de protecție până la IP67, rezistență de impact IK07
materiale folosite: ABS , policarbonat, poliester parțial fără halogenuri
opțional pregătite cu predecupări pentru presetupe cu filet

ROPPH4B1 Cutie cu capac din PVC gri, LxlxA=248x198x106mm

37,97 lei* / buc

Cutie cu capac din PVC gri, 248x198x106mm

IG707008 Cutie din ABS cu capac gri şi balamale, 344x289x117mm
ROPPH3B1 Cutie cu capac din PVC gri, LxlxA=198x148x96mm

207,16 lei* / buc
25,14 lei* / buc

Cutie cu capac din PVC gri, 198x148x96mm

IG311010 Doză de legături, 108x108x56,5mm, IP65

12,98 lei* / buc

Spațiu interior util 100x100x50

ROPPH2B1 Cutie cu capac din PVC gri, LxlxA=158x118x96mm

15,78 lei* / buc

Cutie cu capac din PVC gri, 158x118x96mm
* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.
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Accesorii pentru dulapuri

Beneficii:





montaj rapid și facil
gamă largă de accesorii
profile universale pentru adâncimea și lățimea dulapului
seturile de îmbinare asigură asocierea foarte stabilă a două dulapuri

ATSW2006 2 panouri laterale H=2000 A=600 mm, tablă 1.2 mm

397,55 lei* / buc

RAL7035

ATCLC600 2 profile clipsabile lungime 600 mm

48,55 lei* / buc

Tablă oțel zincată 2 mm, pentru montaj sunt necesare 2 buc. ATCLF000-- (livrate câte 12)

ATSW2004 2 panouri laterale H=2000 A=400 mm, tablă 1.2 mm

293,49 lei* / buc

RAL7035

ATSOT041 Plintă, Set laterale 400x100mm

26,47 lei* / buc

RAL7012

ATSOB101 Plintă, Set faţă şi spate 1000x100mm

70,87 lei* / buc

RAL7012, 2 buc. în furnitură
* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Climatizare şi iluminat pentru dulapuri electrice

Beneficii:





gama de puteri disponibile este între 10 și 150 W
înlocuire ușoară a filtrelor ventilatoarelor
montaj fără scule dedicate datorită sistemului patentat de înclichetare
radiatoarelor sunt utilizate pentru evitarea temperaturilor scăzute sau a
umidității în interiorul dulapului, în combinație cu un termostat sau cu un higrostat
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IUKNF1523A Ventilator cu filtru IP54, 230VAC, 25mc/h, 109x109x62mm

229,89 lei* / buc

IUKNF2523A Ventilator cu filtru IP54, 230VAC, 61mc/h, 145x145x70mm

307,09 lei* / buc

IUK08341 Radiator pentru dulapuri, 30W/90°, cu cleme de conexiune

151,22 lei* / buc

IUKNF5523A Ventilator cu filtru IP54, 230VAC, 256mc/h, 252x252x113mm

483,43 lei* / buc

IUK08565 Termostat pentru încălzirea dulapurilor, 1NI, comutator roşu

38,35 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Dispozitive de detectare a arcului electric

Beneficii:





protecție diferențială 30 mA
protecție la supratensiune 270V
cu sau fără temporizare
detectează defectele cu arc electric ce pot provoca incendii

BA618210 AFDD, seria Lisa, B 10 A, 2 poli, 30 mA, tip A, 10 kA

618,43 lei* / buc

Dispozitiv de detectare a defectelor cu arc electric, Serie AFDD LISA, Categorie produs A,
Tip fără temporizare

BA618216 AFDD, seria Lisa, B 16 A, 2 poli, 30 mA, tip A, 10 kA

593,70 lei* / buc

Dispozitiv de detectare a defectelor cu arc electric, Serie AFDD LISA, Categorie produs A
(sensibil la curent alternativ și pulsatoriu), Tip fără temporizare, Standard produs EN 62606

BA217216 AFDD, seria Lisa, C 16 A, 2 poli, 30 mA, A/cu temp., 10 kA

482,97 lei* / buc

Dispozitiv de detectare a defectelor cu arc electric, Serie AFDD LISA, Categorie produs A
(sensibil la curent alternativ și pulsatoriu), Tip întârziat, Standard produs EN 62606
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BA617216 AFDD, seria Lisa, C 16 A, 2 poli, 30 mA, tip A, 10 kA

595,36 lei* / buc

Dispozitiv de detectare a defectelor cu arc electric, Serie AFDD LISA, Categorie produs A
(sensibil la curent alternativ și pulsatoriu), Tip fără temporizare, Standard produs EN 62606
* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Sisteme de bare colectoare

Beneficii:






protecție la atingere directă
versiuni fără găurirea barei
sisteme de 60mm compacte /sau clasice de 60mm /100mm/185mm
barele triplu T pot tranzita curenți mari în sistemul de 60mm
sistemul de 185 mm are adaptoare pt. întreruptoarele tip MC3 și MC4

SI017420 Suport bare perforate 3 P, 30-120x10mm, pt. sistem de 185mm

72,67 lei* / buc

SI336020 Separator pt.sigurante NH2 400A pe sistem bare 60mm

929,82 lei* / buc

SI014950 Suport de bare 630A 3p, şurub interior, pt. sistem 60mm

34,39 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Cleme pentru doze

Beneficii:






instalare simplă și rapidă
cleme de conexiune cu pârghie elastică pentru doze
conexiuni garantate pentru 32 A / 450 V
pentru conductoare monofilare, multifilare cu secțiuni diferite
variante cu conexiune prin inserarea directă a conductorului
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IKW22103 Clemă pentru doze 3 x 0,2-4 mm²

1,65 lei* / buc

Clemă 3 x 0,2-4 mm²

IKW22105 Clemă pentru doze 5 x 0,2-4 mm²

2,72 lei* / buc

Clemă 5 x 0,2-4 mm²

IKL12025 Clemă tip rigletă pentru doză, 12 unităţi, 2,5 mm²

2,58 lei* / buc

IKL12040 Clemă tip rigletă pentru doză, 12 unităţi, 4,0 mm²

2,83 lei* / buc

IKL12060 Clemă tip rigletă pentru doză, 12 unităţi, 6,0 mm²

3,99 lei* / buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Canale de cabluri

Beneficii:






material plastic ignifugat (PVC)
rezistente la vibrații, termorezistente
se livrează la lungime de 2m
gama temperaturii ambiante: -5 … +60 grd C
conforme cu standardele VDK-METRA sau BE-DIN

KVN04080 Canal cablu 40x80mm (LxA), fără pb, RAL7030

20,47 lei* / ml

KVN06060 Canal cablu 60x60mm (LxA), fără pb, RAL7030

20,57 lei* / ml

KVN04060 Canal cablu 40x60mm (LxA), fără pb, RAL7030

14,76 lei* / ml

KVN06080 Canal cablu 60x80mm (LxA), fără pb, RAL7030

23,52 lei* / ml

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.
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Canale de cabluri tip parapet

Beneficii:




inflamabilitate conform UL94:V-0
rezistente la vibrații, termorezistente
se livrează la lungime de 2m

RH701710-5 Canal parapet SIGNA 70/110 RAL9010 alb

67,22 lei* / ml

RH701003 Doză aparate pentru canal SIGNA, gri

13,44 lei* / buc

RH701780-5 Capac canal parapet Signa 80mm, RAL9010 alb

22,39 lei* / ml

RH701004-5 Priza 230V/16A dubla pt.canal parapet SIGNA, RAL9010 alb

165,08 lei* / buc

RH701730-5 Canal parapet SIGNA 70/130 RAL9010 alb

67,97 lei* / ml

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Tuburi rigide pentru instalaţii electrice

Beneficii:






tuburi cu mufă la un capăt
pentru solicitări mecanice reduse
numeroase accesorii de montaj
testate conform ÖVE / ÖNORM EN61386
gama de temperaturi de la -5 ° C până la + 60 ° C

GTRL20M3 Tub PVC mufat M20, 320N, gri, 3m în pachet de 111m

176,36 lei* / 100 ml

GTZKSL20 Clemă plastic pt.tub M20mm, ex. uşoară, gri, 100 buc

56,68 lei* / 100 buc
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GTRL16M3 Tub PVC mufat M16, 320N, gri, 3m în pachet de 111m

139,94 lei* / 100 ml

GTZKSL16 Clemă plastic pt.tub M16mm, ex. uşoară, gri, 100 buc

46,44 lei* / 100 buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Elemente de îmbinare

Beneficii:




pentru solicitări mecanice reduse
testate conform ÖVE / ÖNORM EN61386
gama de temperaturi de la -5 ° C până la + 60 ° C

GTZTML20 Mufă prelungire tub M20mm, ex. uşoară, gri, 100buc

94,89 lei* / 100 buc

GTZTBL20 Cot M20mm, ex. uşoară, gri, 25buc

233,24 lei* / 100 buc

GTZTBL16 Cot M16mm, ex. uşoară, gri, 25buc

208,83 lei* / 100 buc

GTZTML16 Mufă prelungire tub M16mm, ex. uşoară, gri, 100buc

89,52 lei* / 100 buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Doze pentru instalaţii, carcase

Beneficii:




doze IP 54 montaj aparent
pentru zidărie sau gipscarton
predecupări pentru țevi
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GTDA114 Doză legături, PT, 100x100x40 mm, decupabilă, IP54, gri

325,10 lei* / 100 buc

GTDA126 Doză legături, PT, 75x35x40 mm, decupabilă, IP54, gri

235,35 lei* / 100 buc

GTDH115 Doză aparat, rigips, D68/A47 mm, portocalie, PP

199,57 lei* / 100 buc

GTDA113 Doză legături, PT, 85x85x40 mm, decupabilă, IP54, gri

257,89 lei* / 100 buc

GTDA125 Doză legături, PT, 75x75x40 mm, decupabilă, IP54, gri

242,93 lei* / 100 buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.

Manşoane, cabluri, presă papuci

Beneficii:





material poliamidă 6.6, fără halogen, fără silicon
temperatura de utilizare între -40 și + 85 grade Celsius
coliere pentru circulația conductoarelor în interiorul tabloului
ușor de comandat, ușor de utilizat

GI50213090 Colier mănunchi conductoare 3.5x200mm, alb (100buc)

18,56 lei* / 100 buc

GI50215090 Colier mănunchi conductoare 4.8x280mm, alb (100buc)

23,31 lei* / 100 buc

GI50216109 Colier mănunchi conductoare 4.8x360mm, negru (100buc)

27,56 lei* / 100 buc

GI50213109 Colier mănunchi conductoare 3.5x200mm, negru (100buc)

18,35 lei* / 100 buc

* Prețuri nete fără TVA și costuri de transport, valide până în 28.02.2022 sau până la lichidarea stocului existent. Prețurile se pot
modifica pentru variații ale metalului sau ale cursului Euro de +/- 3%.
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Condiții comerciale:






Prețurile nu conțin TVA
Transportul este inclus în preț *
Termen livrare: 1 – 5 zile de la comandă, în funcție de stocul disponibil
La livrare produsele vor fi însoțite de declarație de conformitate și certificat de garanție
Achizițiile se pot realiza prin SICAP

* Transportul este inclus în preț, în condițiile în care valoarea comenzilor este ≥ 1.000 lei + TVA (greutate ≤ 10 kg) sau
≥ 7.000 lei + TVA (indiferent de greutate)
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