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Echipamente electrice 
 
Întrerupatoare automate modulare 
- întrerupătoare automate diferențiale, monopolare, bipolare, tripolare, tetrapolare, combinate; 
- tensiune 127 ÷ 500Vac, 50/60Hz, curenți nominali 2/4/6/10/16/20/25/32/40/50/63/80/100/125A;  
- capacitate de rupere 3 ÷ 60kA, curenți de defect 30 ÷ 1000mA, durată de viață 20 000 cicluri; 
- standarde EN 61009, EN 60898, IEC 60947-2, IEC 60898-1,  protecție IP20; 
  

Întrerupătoare automate de putere 
- tensiune de lucru 220 ÷750 Vac/Vdc; 
- tensiune de izolație 690/800 Vac/Vdc;  
- gamă de curenți 16 ÷ 3200A; 
- capacitate de rupere 8 ÷ 150kA; 
 

Contactoare de forță 
- comandă 12 ÷ 690Vac, 5 ÷ 440Vdc;  
- tensiune 220 ÷ 1000V; 
- gamă de curenți 6 ÷ 2100A; 
- contacte NC, NO, NC + NO;

Relee termice  
- curent termic reglabil 0.10 ÷ 630A; 
- diferentiale sau nediferentiale;  
- tensiune 690/1000Vac, 250Vdc; 
- tensiune de izolatie 600 ÷ 1000V;  

 

Întrerupătoare magneto-termice 
- curent termic reglabil 0.10 ÷ 220A;  
- tensiune 220 ÷ 690V; 
- durată de viată 40 000 ÷ 100 000 cicli; 
- 25 manevre / oră; 
 

Demaroare progresive, startere 

- curenți nominali 3 ÷ 250A; 
- puteri  1,1 ÷ 90kW; 
- tensiune de operare 110 ÷ 690V; 
- tensiune de control 24 ÷ 400Vac; 

 

Comutatoare cu came 
- orificiu Ø 16 ÷ 22mm, 1 ÷ 6 poli;  
- curenți în gama 10 ÷ 150A; 
- poziții de comutare 0 ÷ 330°; 
- protecție IP 20, IP 40 sau IP 65;

Relee electronice de protecție 

- tensiune de control 24 ÷ 230Vdc, 24 ÷ 400Vac;  
- tensiune de operare 250/400Vac; 
- curent de ieșire pe releu 5A; 
- contacte 1 NC, 1 NC + 1 NO, 2 O/C; 

Softstartere 
- soft startere 0,37 ÷ 75kW;  
- tensiune de operare 110 ÷ 690Vac; 
- curenți în gama 3 ÷ 85A; 
- ieșiri și intrări analogice și discrete;

 
 

Întrerupătoare automate pentru protecție motoare (motor circuit breaker) 

- întrerupătoare automate monofazate și trifazate cu 2 ÷ 4 poli; 
- tensiune de operare 440 ÷ 690Vac, curenți în gama 0.25 ÷ 80A; 
- durată de viață 10 000 ÷ 100 000 cicli în  funcție de model; 
- construcție compactă sau mniatură, protecție termo-magnetică; 

 
 
Separatoare de sarcină 

- tensiune nominală 690V; 
- versiuni 2, 3 și 4 poli; 
- curențI nominali 40 ÷ 6300A; 
- durată de viață 15 000 cicli;  

Inversoare de sursă 

- tensiune de operare 125 ÷ 750Vac;  
- gamă de curenți 40 ÷ 6300A; 
- versiune cu 3 sau 4 poli; 
- construcție compactă sau interpactă;  

 
Releee de protecție SEPAM 

- sunt dedicate pentru aplicații de bază, uzuale, sisteme de distribuție, personalizate;  
- intrări pentru curent, tensiune, semnale logice, senzori de temperatură; 
- ieșiri pe releu, binare, editor logic de ecuații, port de comunicație Modbus; 
- cartuş de memorie amovibil, cu parametri şi setări pentru darea rapidă în exploatare; 
- software de programare Logipam (opţional), pentru programarea de funcţii specifice; 

 
Descărcătoare de JT 

- curent de descărcare 5 ÷ 65 kA; 
- tensiune  440V, 275V; 
- protecție pentru TT, TN-S, TN-C, IT;  
- tensiune protecție 0.9 ÷ 1.5 kV;  

 
Transformatoare de siguranță 

- tensiune de operare 230Vac; 
- tensiune de ieșire 8 ÷ 12V sau 12 ÷ 24V; 
- putere consumată 4 ÷ 63VA; 
- configurație pentru sonerie sau protecție;   
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Butoane și lămpi de semnalizare 
- construcție din plastic sau metal, cap rotund sau pătrat, Ø 8 ÷ 30mm, uzual Ø 22mm;  
- tensiune nominală de alimentare 110 ÷ 600Vac, 19 ÷ 30Vdc, izolație 250 ÷ 600Vac; 
- iluminare cu LED sau bec, semnalizare albă, verde, roșie, portocalie sau albastră;  
- durată de viată 100 000 ore de funcționare, grad de protecție IP 66; 
 

Suporți fuzibil 
- 1P, 1P + N, 2P, 3P, 3P + N;  
- curenți 6, 25, 32, 50, 125 A; 
- contacte  1 NO, 2 NO, 1 C/O, 2 C/O; 
- tensiune max. 690Vac/dc; 
 

Butoane, comutatoare basculante 

- acționare prin switch sau buton; 
- 2 sau 4 poli, 2 sau 3 poziții; 
- curențI 10 / 20A, tensiune 250 / 415Vac; 
- contacte  2 C/O, 1 C/O, 1 NO + 1 NC; 

 
Întrerupătoare de medie tensiune, în vid 

- domeniu de întrerupere 7.2 ÷ 24kV, curent nominal 630 ÷ 2500A, curent de scurtcircuit 25 ÷ 40kA; 
- lungime optimizată pentru facilitarea integrării în celulă, prin intermediul a 4 distanțe fază-fază; 
- modul de monitorizare pilot, comutator de legare la pământ, senzori de curent LPCT; 
- versiuni frontale sau laterale, deproșsabil în cariucior sau fix; 
- încuietoare pentru blocarea întrerupătorului pentru poziția deschis; 

 
Siguranțe fuzibile 
- capacitate mare de rupere 120 kA /500V și 80 kA /690V (în funcție de tipul de sigurantă folosită); 
- gamă de curenți nominali 0,3 ÷ 250A, capacitate ridicată de întrerupere si limitare de curent; 
- tip combinat (percutor), interior si exterior (in funcție de tip), medie și joasă tensiune; 
- destinate dispozitivelor din rețelele de distribuție electrică publice și industriale; 
- protecția consumatorilor de curent de medie tensiune (transformatoare, motoare, condensatoare, etc.);  
 

Prize și fișe industriale 
- tensiune 110 ÷ 480Vac, 3/4/5 poli; 
- intensitate 16/32/63/125A, IP 44/67; 
- versiune fișă sau priză, conexiuni cu șurub; 
- instalare usoară, performanță ridicată; 

Cofrete pentru locuințe 
- curent nominal 63A; 
- grad de protecție IP 40, IK 07; 
- material izolant de rezistență mare;  
- 4, 6, 8, 12, 18, 24 sau 36 module;

  
Tablouri electrice, dulapuri, cofrete pentru aplicații industriale 
- construcție din metal, tehnoplastic, policarbonat, ABS, cristal, titan, usi colore sau incolore; 
- rezistență la incendiu, căldură, UV, agenți chimici și atmosferici, proprietate de autostingere; 
- izolație clasă 1, izoalție totală clasă 2, IP 30/31/40/43/55/65, IK 07/08/09/10; 
- blocuri terminale pentru tensiuni de izolație 800V și încercare la impuls 8kV, SR EN 60947-7-1; 
- blocuri de distribuție 2P, 3P, 4P, 40 ÷ 630A, configurație distribloc, polybloc, multiclip; 
- gamă vastă de accesorii necesare montării tablourilor, dulapurilor și cofretelor; 

 

Accesorii pentru interconectare 
-  cleme șir cu montaj pe șina DIN, presetupe, clipsuri pentru fixare cabluri, dopuri de etanșare;  
-  bară de cupru rigidă sau flexibilă, șina DIN, bare de NUL, bare de cupru stanate, bară izolată;  
-  barete de interconectare, papuci de cupru, mufe de îmbinare, pini terminali, cleme, conectori;  
-  izolatori octogonali, izolatori industriali, izolatori de capăt, izolatori pentru bare de cupru; 

 
Aparataj pentru case, clădiri, spații  
- întrerupătoare și prize simple sau duble pentru interior, 16A/250V, în diferite forme pentru design; 
- prize și întrerupătoare pentru exterior, rezistente la factori externi , grad de protectie IP44;  
- prize de putere, de date, de telefon, prelungitoare, pretabile pentru toate domeniile de utilizare; 
- prize cu programare, contoare de timp, programatoare, variatoare de intensitate - dimmere, termostate;  
- corpuri de iluminat industriale, stradale, pentru neoane și lămpi fluorescente, în diferite forme constructive; 
- surse de iluminat economice, becuri cu incadescență, becuri de putere mare,  lămpi cu mercur; 
- startere, balasturi, dulii simple sau cu fustă din material ceramic si bachelită,  E14, E27, E40; 
- doze de legătură și ramificație încastrate și aplicate, cabluri, tuburi Copex, canale pentru cabluri;  
 

 
 
 


