SEDIU SOCIAL: STR. LABORATOR NR. 125-127 SECT. 3 BUCURESTI
TEL:
+ 40 21 344 25 18
PUNCT DE LUCRU: STR. THEODOR SPERANȚIA NR. 130 SECT. 3 BUCURESTI
TEL / FAX: + 40 21 321 63 00 ; + 40 31 817 90 07
MOB:
+ 40 783 011 100
E-MAIL: comercial@amaenergy.ro

AMA ENERGY INVEST
FOR A GOOD DEAL

_____________________________________________________________________________________
Separatoare
Nr.
crt.
1
1.1
1.2
2
2.1
3
3.1
4
4.1
5
5.1
6
6.1
6.2
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2

Ofertă separatoare – 2018

Preț unitar

-Separator tripolar de exterior, rotativ vertical - tip RVTP, Un: 24kV ,In:400-630A, Ir:31,5A , Id:63 kA, It: 25 kA, cu CLP,
interblocaj mecanic , protectie contacte principale la arc electric;
-Set montaj si dispozitive de actionare tip AME.
Set Camere de Stingere a arc. electric ; Un: 24 kV, Ir: 200 A, accesorii de montaj ptr separatoare tip RVT/RVTP{e]
-Separator tripolar de exterior, rotativ vertical - tip RVT, Un: 24kV ,In:400-630A, Ir:31,5A , Id:63 kA, It: 25 kA, fara CLP,
protectie contacte principale la arc electric;
-Set montaj si dispozitiv de actionare tip AME.
-Separator tripolar de exterior, rotativ vertical - tip RVTP 35kV, 400-630A, Id:40 kA, It: 16 kA, protectie contacte principale
la arc electric , cu CLP, interblocaj mecanic ;
-Set montaj si dispozitive de actionare tip AME.
-Separator monopolar de exterior, rotativ vertical - tip RVM 35kV, 400-630A, protectie contacte principale la arc electric,
fara CLP;
-Set montaj si dispozitive de actionare tip AME.
-Separator tripol. de ext. ptr. acț. electrică , RVTe, Un: 24kV, In:400-630A, Ir:31,5A , Id:63 kA, It: 25 kA, fara CLP;
-Dispozitiv de actionare electrica tip EH 30 ;Uc :220Vca/Vcc;
- Kit montaj ( la cererea beneficiarului, in functie de proiect )
-Separator tripol. de ext. ptr. acț. electrică, tip RVTPe, Un:24kV, In:400-630A, Ir:31,5A , Id:63 kA, It: 25 kA, cu CLP;
-Dispozitiv de actionare electrica tip EH 30 ;Uc :220Vca/Vcc; sau
-Dispozitiv de actionare manuala (AME) pentru CLP ( optional )
- Kit montaj ( la cererea beneficiarului, in functie de proiect )
-Separator monopolar de exterior pentru actionare electrica/manuala, tip RVMe - 24kV, 400-630A, Id:40 kA, It: 16 kA,
( optional CLP; +150 Ron)
-Dispozitiv de actionare electrica tip EH 30 ;Uc :220Vca/Vcc;
-Dispozitiv de actionare manuala (AME) ( optional )
- Kit montaj ( la cererea beneficiarului, in functie de proiect )
-Separator monopolar de exterior pentru actionare electrica/manuala, tip RVMe - 24kV, 1250A, Id:40 KA, It: 16 KA,
( optional CLP; +150 Ron);
-Dispozitiv de actionare electrica tip EH 30 ;Uc :220Vca/Vcc;
- Dispozitiv de actionare manuala (AME) ( optional )
- Kit montaj ( la cererea beneficiarului, in functie de proiect )
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Cadru pentru sigurante fuzibile de exterior 24 KV/10 KA, cu descarcatori ZnO cu disconectori si izolat. compozite

1.700,00

10

Separator tripolar de exterior tip ENEL, RVTP, Un: 24kV, In: 400A, cu CLP, set montaj și disp. de acționare AME cf. DY 595

3.790,00
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Separator RVTPP, 24kV/400 – 630A

5.895,00
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Cheie DBE

13

Dispozitiv blocare / deblocare uși acces cond. de CLP

2,675,00

14

Dispozitiv de acționare manual cu reductor

2.970,00

325,00

 produse proiectate și fabricate în România din materii prime de calitate, testate în laboratoarele ICMET Craiova
 standarde aplicate: SR CEI 62271-102/2001, SR CEI 60694/2002 și SR EN ISO 2819-96/2002 ; separatoarele sunt atestate Electrica
 toate separatoarele sunt prevăzute cu dispozitive de protecție a contactelor principale la arc electric
 separatoarele sunt pregătite pentru montarea unor camere de stingere a arcului electric
 optional, modem GSM pentru separatoarele cu acționare electrică
□ prețurile sunt exprimate în lei și nu conțin tva; termen de livrare: in general 7 – 14 zile de la comanda fermă
□ mod de plată: filă CEC - 30 – 60 zile de la livrare, în funcție de valoare ; ptr. valori peste 12.000 lei + tva se asigură transportul la beneficiar
□ produsele vor fi însoțite de declarație de conformitate și garanție ( 24 luni ); valabilitate ofertă: 31.12.2018, în limita stocului disponibil
NOTĂ:

prețurile au caracter informativ, acestea se pot modifica fără notificare prealabilă.
pentru alte separatoare electrice cu Un: 3,6-52 kV si In: 200-2500 A va rugam sa efectuati cerere de oferta.
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