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APARATAJ ELECTRIC – VERSATILITATE –
FLEXIBILITATE - EFICIENŢĂ
Electroglobal oferă o gamă
completă de aparataj pentru
distribuția electrică de joasă
tensiune și control, destinat
sectoarelor industrial, terţiar
şi civil, furnizate de cei mai
importanți producători de pe
piață.

Pentru eventualele intervenții de urgență, ce necesită
soluții prompte, vă punem la dispoziție produse pentru
protecția circuitelor electrice cu livrare din stoc, ce includ
aparate până la 3200A. Oferim sisteme de distribuție a
energiei electrice în bară capsulată, sisteme compacte şi
performante, ce oferă o alternativă fiabilă și sigură pentru
instalațiile clasice cu cabluri.
Echipa noastră de experţi vă oferă consultanţă tehnică
în alegerea solțiilor optime pentru protecția și controlul
circuitelor.

FAMILII DE PRODUSE

▪ Întrerupătoare automate până în 6300 A;
▪ Disjunctoare pentru protecția motoarelor;
▪ Contactoare;
▪ Relee de protecție;
▪ Relee de interfață;
▪ Butoane, comutatoare, lămpi semnalizare;
▪ Bare capsulate prefabricate.

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

▪ Gamă completă de aparataj electric cu 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 echipament de
aparataj pentru distribuţia energiei de joasă tensiune din categoriile din interior.
Contact: Lucian Pop, +40.749.142.095, lucian.pop@electroglobal.ro
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