ACCESORII PENTRU TABLOURI ELECTRICE
SOLUŢIA OPTIMĂ PENTRU
TABLOUL
TĂU
PROIECTARE
AUTOMATIZĂRI
ACŢIONĂRI

PROIECTARE
ȘI SOFTWARE

AUTOMATIZĂRI
INDUSTRIALE

ACŢIONĂRI
ELECTRICE

ȘI SOFTWARE

INDUSTRIALE

ELECTRICE

SOLUŢII
LUMINOTEHNICE

UZINARE
TABLOURI

SERVICII
TEHNICE

www.electroglobal.ro

ACCESORII PENTRU
TABLOURI ELECTRICE
– EFICIENŢĂ SI
PROFESIONALISM
Electroglobal vine în ajutorul
tău cu o gamă largă de
accesorii de tablouri începând
de la accesorii pentru distribuția
energiei electrice, echipamente
pentru managementul termic al
tablourilor electrice, canale de
cablu și conectori terminali.

Pentru a ajuta la reducerea timpului de livrare a tablourilor
electrice complet echipate vă punem la dispoziție din
stoc o gamă largă de accesorii, începând cu blocuri de
distribuție a energiei electrice, bară de cupru flexibilă,
canale de cablu, ventilatoare, termostate, toate dedicate
montajului în tablouri electrice.
Echipa Electroglobal oferă consultață tehnică în alegerea
soluțiilor optime pentru tabloul dumneavoastră, astfel
costurile și timpul de uzinare a tablourilor electrice sunt
reduse.

FAMILII DE PRODUSE

▪

Bare de cupru flexibile și rigide

▪

Profile și șine Omega

▪

Distribuitoare și suporți de bare

▪

Izolatori de joasă tensiune

▪

Echipamente pentru managementul termic al tablourilor

Ventilatoare

▪

Termostate
Rezistențe
de încălzire

Conectică

Clime

DE CE NOI?
ELEMENTE DE DIFERENŢIERE
Câteva dintre atuurile pe care Electroglobal le deține în
piață:

▪ Gamă completă de accesorii pentru tablouri cu

Pini și papuci
pentru conductoare

▪

Canale pieptene

Cleme

disponibilitate din stoc;

▪ Livrare rapidă din depozitul central (Cluj-Napoca);
▪ Raport calitate-preț avantajos;
▪ Suport tehnic specializat;
▪ Cel mai mare distribuitor Siemens din România, având
avantaje legate de disponibilitatea gamei, garanție și
suport tehnic;

▪ Personal cu know-how certificat în proiectarea instalațiilor
cu bară capsulată.

Află acum mai multe detalii privind gama, prețul și disponibilitatea pentru orice tip de accesorii specifice
tablourilor electrice.
Contact: Alexandru Duma, +40.751.090.538, alexandru.duma@electroglobal.ro
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