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Din 1996, timp de 20 de ani, CONSOLIGHT s-a impus n domeniul comercializării materialelor i echipamentelor electrice, oferind soluții complete i î ş ş

complexe pentru instalațiile electrice. CONSOLIGHT a devenit unul din furnizorii tradi ionali de echipamente electrice profesionale pentru cele mai  ţ

importante companii din Rom nia, av nd la baz  calitatea excep ional , performan ele din punct de vedere tehnic, fiabilitate i pre urile competitive ale â â ă ţ ă ţ ş ţ  

produselor oferit .e

CONSOLIGHT îş ă ş ţ . În 2015 CONSOLIGHT a devenit leader-ul pieței materialelor şi i propune o continu  cre tere pe pia a echipamentelor electrice profesionale  

echipamentelor electrice profesionale. Devenind leader al pieței în care activăm, misiunea noastră este să rămânem parteneri de încredere şi prima opțiune 

a clienților noștri pe termen lung, oferind o gamă largă de produse la cel mai bun raport calitate/preț.

CONSOLIGHT î 5 ă de afaceri 25.8 , având l  peste 40  a realizat n 201  o cifr  de  milioane €   un persona de 1  

de ţ .  .angaja i Previziunea pentru 2016 este realizarea unei cifre de afaceri de peste 30 milioane €

CONSOLIGHT dispune de o echip  de speciali ti gata n orice moment s  satisfac  dorin ele celor  ă ş î ă ă ţ

mai preten iosi clien i, capabil  s  ofere o gam  complet  de echipamente electrice profesionale de ţ ţ ă ă ă ă

joas  i medi  tensiune  mai reprezentative m rci din domeniu CONSOLIGHT execut  ă ş e de la cele ă .  ă

echip ri de tablouri electrice i este una dintre cele mai importante firme de distribu ie care ă ş ţ

activeaz  pe pia a din Rom nia.  continu  a produselor  raportul pre /calitate s  fie ă ţ â Ofertarea ă la care ţ ă

optim este dezideratul permanent al firmei noast e.r

Ast zi se impune pe pia  printr-o re ea national  de distribu ie, filialeă CONSOLIGHT ţa de profil ţ ă ţ având 

 n Bucure ti, Otopeni, Ia i, Timi oara, Cluj, Constan a, Craiova  Brasovî ş ş ş ţ  şi .

Din anul 2015 CONSOLIGHT este membru FEGIME România, cel mai mare grup european care 

reunește companii independente de distribuție a echipamentelor electrice. 

Echipare tablouri electrice, AAR-uri, celule de medie tensiune

Grupuri electrogene

Transformatoare de putere cu izolaţie în răşini sau ulei

Celule electrice de medie tensiune

Cabluri şi conductori electrici

Corpuri de iluminat

Surse de iluminat

Aparataj de joasă şi medie tensiune

Aparataj de uz casnic

Sisteme de legătură şi fixare

Accesorii electrice

Produse electronice

UPS-uri - punere în funcţiune (PIF) 

Soluţii complete pentru curenţi slabi

Cabluri de date, cabinete, conectică (VDI)

Ofertarea şi integrarea sistemelor BMS (casa inteligentă)

Personal autorizat 

CONSOLIGHT este reprezentant, importator şi distribuitor direct specializat de echipamente electrice profesionale şi dispune de dotări 

moderne, personal cu înaltă calificare şi experientă în domeniu, certificat şi atestat de către firme specializate atât din ţară cât şi din 

străinătate. Din aceste considerente, CONSOLIGHT a fost aleasă ca furnizor în numeroase lucrări de construcţii - montaj, pentru diverşi 

beneficiari, companii româneşti şi străine.

BENEFICIARI

Clădiri şi complexe comerciale şi industriale:

 · Hala Ocean Fish - Afumaţi · Hala producţie vopsea lavabilă Popeşti Leordeni · Parc fotovoltaic Uieşti - Giurgiu · Westgate - clădire de birouri· Mega 

Image - birouri şi depozit · Hermes Business Campus - clădire de birouri · Lidl - supermarket Bucureşti · Staţii epurare Bucureşti · Reabilitare sistem 

distribuţie agent termic Bucureşti · Staţii carburant: Rompetrol, Socar · Parc fotovoltaic Cocora - Giurgiu · Fabrica de lapte Slobozia · Staţie de 

epurare apă Urziceni · Showroom Mercedes - Benz Bucureşti · Regia Autonomă Judeţeană Apă Constanţa · Mirage MedSPA Hotel **** - Eforie Nord · 

Club Nautic faleza Mangalia · Parc Fotovoltaic 1MW, Gălbiori · Fabrica de cauciuc Saehwa Bucureşti · EGROSS Iaşi · Pirelly Slatina · Monotex 

Sighişoara · Depozit medicamente Farm Expert Braşov · Kaufland supermarket Cluj-Napoca · Kaufland Turda - Depozit logistic · Depozit logistic De 

Dietrich Jucu · Fabrica Electrolux Satu Mare · Penny Market Călăraşi · Hotel Seven Slatina ***** · Hale Industriale de depozitare Craiova · HUF 

Timişoara - automatizare · Hala logistica Sacalaz · Hala producţie echipament farmaceutic Hereus Sacalaz · Sediu ENEL Arad · Autostrada Arad 

Timişoara Lugoj · Stadioane: Târgu Jiu, Craiova · Therme Baloteşti · Hoteluri Venus · Spaţii comerciale: Carrefour, Mega Image, Penny, Mall Vitan, Mall 

Lujerului, Mall Park Lake, Mega Mall · Depozit Logistic Mega Image Ştefăneşti, Mogoşoaia · Producţie componente auto Căţeasca · Jaeggi Industries 

PREZENTARE GENERALĂ

PRODUSE ŞI SERVICII OFERITE

PORTOFOLIU & BENEFICIARI
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PREZENTARE TEHNICĂ

CONSOLIGHT asigură suport tehnic, transport gratuit, certificate de conformitate, garanţie şi post garanţie pentru toate materialele livrate.

Produsele oferite de CONSOLIGHT sunt în conformitate cu standardele româneşti şi europene ISO 9001 : 2008 NR 7130 : 2009 şi 

reglementările tehnice în vigoare, sunt agrementate şi avizate pentru utilizarea în România şi în Uniunea Europeană de către instituţiile 

abilitate în acest sens.

www.fegime.ro

Folosind materiale relativ noi pe piaţa românească şi tehnologia aferentă, CONSOLIGHT poate răspunde unor cereri complexe de a importa şi

distribui materiale electrice de un înalt nivel calitativ, la preţuri competitive, cu o fiabilitate mult mai bună decât în cazul materialelor 

tradiţionale,  într-o gamă foarte largă.



Sibiu · SNR Rulmenţi Sibiu · Biofarm Bucureşti · Fan Courier Braşov · Pol Competitivitate Strejnic  · AFI Business Park Cotroceni

Clădiri de locuit şi de învăţământ:

 · Program reabilitare şcoli Bucureşti · Aula UPB · Bloc de locuinţe Betasil Cluj-Napoca · Ansambluri rezidenţiale: Politehnica, Sun Flower, Virtuţii, 

Hanner Pajiştei

Clinici şi spitale:

 · Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu" Bucureşti · Spitalul Foişor Bucureşti · Spitalul Grigore Alexandrescu Bucureşti · Institutul Clinic 

Fundeni Bucureşti Spitalul Regina Maria Iaşi · Spitalul de Ortopedie Constanţa · Clinica Ovidius - Constanţa · Spitalul Judeţean Bacău · Spitalul 

Municipal Câmpulung - Muscel · Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean Călăraşi · Spitalul Polisano Sibiu

Clădiri culturale:

 · Teatrul Naţional Bucureşti · Teatrul Naţional de Operetă Bucureşti
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PORTOFOLIU & BENEFICIARI

• Dezvoltarea pe plan european

• Extinderea pe plan naţional, parteneriat local

• Deschiderea de noi puncte de lucru, filiale cu depozit în Galaţi, Suceava, Oradea, Sibiu şi București-Militari 

• Creşterea numărului de parteneri şi distribuitori la nivel naţional

• Creşterea numărului de clienţi industriali la nivel naţional

• Diversificarea gamei de produse de la furnizorii existenţi cât şi de la noi parteneri externi

• Lansarea gamei proprii de produse ELMAX.

• Consolidarea poziţiilor de distribuitori naţionali pentru mărcile reprezentate

• Perfecţionarea personalului angajat şi specializarea personalului nou angajat

• Creşterea forţei de vânzare a companiei

• Implementarea sistemului de management al depozitului WMS

STRATEGIA 2016 - 2017. POLITICA DE VÂNZĂRI ŞI OBIECTIVE

PIAŢA ŞI STRATEGIA DE VÂNZĂRI

LANSAREA GAMEI PROPRII DE PRODUSE

Incepând din anul 2016, Consolight lansează o nouă gamă de produse sub marca proprie ELMAX, gamă care cuprinde: cabluri de date şi 

curenți slabi, cofrete metalice şi pvc, toată gama de doze, copex şi ţeavă pvc, canal cablu pvc, canal cablu metalic şi cabinete metalice.

O categorie reprezentativă de produse din noua gamă o reprezintă cabinetele de perete 

ELMAX cu următoarele caracteristici generale:

• Design deosebit cu fante de ventilaţie

• Calitate excelentă a materialelor şi finisajului

• Vopsite în câmp electrostatic (powder coating)

• Panouri laterale detaşabile pentru acces facil în timpul instalării

• Accese cablu în partea de sus şi jos a cabinetului pentru uşurinţă la instalare

• Gamă completă de accesorii

• Încărcare statică: 60 Kg

• Cabinetele sunt livrate asamblate

Produsele şi serviciile oferite de CONSOLIGHT sunt destinate atât consumatorilor casnici cât şi celor industriali.

Piaţa aleasă este în continuă creştere atât din punct de vedere cantitativ dar, mai important pentru firma noastră, din punct de vedere calitativ.

Produsele oferite de CONSOLIGHT sunt ale celor mai cunoscute mărci din domeniu, deţin agremente şi certificari naţionale şi internaţionale.

Pe plan naţional, CONSOLIGHT contribuie la promovarea produselor existente şi este partener Eaton, Schneider Electric, Gewiss, Vimar, 

Legrand, ABB, Siemens, Philips, Ledvance, Bticino, Cablofil, Obo Bettermann, EDM, Zucchini, Feilo Sylvania, Olympia Electronics, 

Schrack, ICME-ECAB, Nexans, Prysmian, SEZ, BM, Vito, Himel şi multe alte mărci.

Pentru menţinerea şi extinderea pieţei echipamentelor electrice profesionale, compania a adoptat o strategie orientată spre:

• Dezvoltarea pe verticală - lărgirea gamei de produse oferite

• Dezoltarea pe orizontală - creşterea şi diversificarea numărului de clienţi

• Stabilirea unei strategii de preţ în funcţie de tipul de client

• Dezvoltarea gamei de servicii oferite clienţilor



Pe parcursul activităţii sale CONSOLIGHT a devenit un nume important alături de companiile pe care le reprezintă datorită:

» Promovării produselor de calitate superioară

 Participarea la târguri şi expoziţii de specialitate: IEAS, Expoconstruct»

 Prezenţa în anuare de specialitate: Infoconstruct, Media Construct, Kompass»

 Prezenţa în anuare informative: Pagini Aurii, Pagini Naţionale»

 Publicitate stradală: bannere, panouri şi inscripţii auto»

 Publicitate electronică: pe portaluri de afaceri, site-uri web de specialitate»

 Realizarea unui site web profesional»

Pentru 2016 - 2017 CONSOLIGHT continuă politica de promovare prin :

 Tipărirea de broşuri şi pliante»

 Prezenţa la târguri şi expoziţii de specialitate naţionale şi locale»

 Publicitate prin mijloace mass - media (web, presa scrisă, etc.)»

» Lansarea celor 2 platforme proprii de comerţ electronic, www.depozit-electrice.ro

şi www.depozit-electronice.ro (Apple, Bose, Harman Kardon, Panasonic, Philips, Trilux),

prin care  doreşte prezentarea şi comercializarea produselor în mediul online. CONSOLIGHT

Avantajele CONSOLIGHT în faţa competitorilor sunt : 

 Gama diversificată de produse care pot acoperi necesităţile oricărui utilizator»

 Asigurarea suportului tehnic» www.depozit-electrice.ro

 Soluţii complete în domeniul echipamentelor electrice profesionale»

 Livrări rapide din stoc»

 Transportul produselor»

 Optimizarea proceselor de livrare prin implementarea unor soluţii complete de software: ERP, WMS, CRM.»

 Personal calificat»

 Orientarea către client»

STRATEGIA DE PROMOVARE

Web

Publicitate

 electronică

Publicitate

 stradală

Participare
târguri
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CONSOLIGHT, O PREZENŢĂ CONSTANTĂ LA TÂRGURI ŞI EXPOZIŢII DE SPECIALITATE 

Soluţii complete pentru instalaţii electrice

Acum poti comanda online produsele 

dorite accesand platforma e-commerce

www.depozit-electrice.ro

eshop



ECHIPARE TABLOURI ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE ŞI AUTOMATIZĂRI 

• Echipare tablouri electrice de distribuţie

 Aparatură de distribuţie electrică de joasă şi medie tesiune.•

 Siguranţe automate, contactoare, transformatoare, sonerii•

 Contoare monofazate, trifazate, softuri citire contoare agrementate•

 Cofrete metalice şi din PVC / policarbonat•

 Relee crepusculare•

 Relee termice, de timp, senzori•

 Butoane de comandă şi semnalizatoare•

 Crono termostate, presostate•

 Motoare electrice şi convertizoare•

 Control industrial şi echipamente de automatizare•

 Tablouri ST / PT - policarbonat şi metalice•

 Transformatoare de putere•

 Bare capsulate•

APARATAJ INDUSTRIAL

• ă ă, şConectic  industrial  prize i fise industriale, adaptoare

 Panouri de distribu ie pentru organizare antier• ţ ş

 Cutii de distribu ie i doze• ţ ş

 Prelungitoare i derulatoare casnice i industriale• ş ş

 Papuci • şi pini terminali

 Siguran e fuzibile• ţ

• Aparataj antiex 

SCULE ELECTRICE ŞI TRUSE

• Scule electrice pentru găurire, tăiere, împuşcare

 Scule de mână şi truse pentru electricieni•

 Accesorii electrice•

• Echipamente de verificat instalaţiile electrice de joasă tensiune 

 Testere reţele de fibră optică•

 Aparate de măsura priza de pământ•

 Luxmetre•

 Multimetre•

 Testere telecomunicaţii•

 Echipamente testare întreruptoare•

 Cleşti ampermetrici•

 Echipamente de testare instalaţii solare / fotovoltaice•

 Echipamente testare relee protecţie•

 Indicatoare prezenţă tensiune•

 Megohmetre•

APARATE DE MĂSURĂ ŞI CONTROL

6Soluţii complete pentru instalaţii electrice



• Întrerupătoare şi prize modulare

 Sisteme de case inteligente•

 Sisteme de interfonie şi videointerfonie•

 Aparataj de joasă tensiune•

 Aparataj modular•

 Doze aparat şi ramificaţie•

 Doze de pardoseală şi beton•

 Automatizări civile şi industriale•

 Sisteme modulare de transport cablu•

 Prize şi fise industriale•

 Cofrete metalice, PVC şi policarbonat•

 Echipamente modulare pentru protecţie si distribuţie•

• Transformatoare de curent de medie tensiune

 Transformatoare de distribuţie•

 Transformatoare de conversie•

 Transformatoare ridicătoare de tensiune•

 Transformatoare cu 6/12/24 faze•

• Jgheaburi si trasee metalice din tablă şi sârmă

 Doze aparat şi ramificaţie ST/PT/Pardoseală•

 Transport cablu•

 Canale în pardoseală•

 Dispozitive de protecţie şi amorsare (PDA)•

 Platbandă zincată termic şi din inox•

 Electrozi împământare•

 Structură metalică pentru panouri fotovoltaice•

• Doze de aparat şi de distribuţie

 Doze antiex•

 Tuburi PVC rigide şi flexibile•

 Tuburi rigide şi flexibile fără halogenuri•

 Accesorii pentru trasee de cablu•

• Ventilatoare de uz casnic

 Ventilatoare industriale - axiale şi radiale•

 Sisteme de ventilaţie•

 Conectică şi accesorii pentru sisteme de ventilaţie•

APARATAJ DE JOASĂ TENSIUNE ŞI SISTEME DE CASE INTELIGENTE - BMS

TRANSFORMATOARE ŞI CELULE DE MEDIE TENSIUNE

TRASEE METALICE DE CABLURI ŞI ELEMENTE DE ÎMPĂMÂNTARE ŞI PARATRĂZNET

TRASEE, DOZE DIN PVC, ELEMENTE DE FIXARE

SISTEME DE VENTILAŢIE DOMESTICE ŞI INDUSTRIALE

7Soluţii complete pentru instalaţii electrice
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CORPURI DE ILUMINAT INDUSTRIALE, COMERCIALE ŞI STRADALE

• Corpuri de iluminat comercial

• Soluţii profesionale în iluminatul de siguranţă

• Corpuri de iluminat pentru tavan fals

• Corpuri de iluminat tip IP65 - protecţie la umezeală şi praf

• Spoturi şi proiectoare, iluminat arhitectural

• Corpuri de iluminat industrial

• Corpuri de iluminat încastrate sau aplicate

• Corpuri stradale cu vapori de mercur, sodiu, iodură metalică

• Proiectoare profesionale pentru hale industriale, arene sportive, etc.

• Corpuri de iluminat şi sisteme de iluminat cu leduri

• Corpuri de iluminat special pentru agricultură, zootehnie şi ind. alimentară

• Corpuri de iluminat decorativ de interior şi exterior

 Corpuri de iluminat decorativ de grădină•

 Corpuri de iluminat decorativ pentru parcuri şi grădini publice•

• Corpuri de iluminat cu led

 Kit-uri de emergenţă 18, 36, 58 W•

 Senzori detecţie fum, gaze, prezenţă•

 Sisteme de alarmare şi monitorizare incendiu•

 Sisteme antiefracţie şi control acces•

 Sisteme de detecţie şi monitorizare scurgeri de gaze•

• Echipamente şi materiale electrice pentru medii speciale:

corozive, explozive, din domeniul naval, petrolier, petrochimic, chimic

 Corpuri de iluminat pentru medii speciale•

 Corpuri de iluminat cu senzori de prezenţă şi crepusculari•

• Lămpi trafic (semafoare, afişaje fibra optică)

CORPURI DE ILUMINAT DECORATIVE (REZIDENŢIALE)

CORPURI DE ILUMINAT DE SIGURANŢĂ

CORPURI DE ILUMINAT SPECIALE

Soluţii complete pentru instalaţii electrice
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Soluţii complete de iluminat interior şi exterior

• Surse de iluminat cu LED

• Tuburi fluorescente

• Lămpi incandescente şi halogen

• Lămpi auto halogen, incandescenţă, xenon

• Becuri economice, compact fluorescente

• Lămpi cu vapori mercur, sodiu şi ioduri metalice

• Lămpi sterilizare şi ozonizare

• Surse de iluminat special pentru agricultură, zootehnie şi ind. alimentară

• Drosere şi transformatoare electronice pentru tuburi fluorescente şi halogen

• Cabluri uzuale monofilare / multifilare, din cupru şi aluminiu

 Cabluri halogen free şi cu rezistenţă mărită la foc E30 - E90•

 Cabluri telefonie - transmisie date - transmisie TV•

 Cabluri industriale şi de medie tensiune•

 Cabluri pentru medii speciale•

 Accesorii cabluri: manşoane, capete terminale, tuburi termocontractibile •

• Relee crepusculare

 Relee industriale de putere•

 Relee de măsură şi control•

 Relee de comandă•

 Traductori de temperatură, presiune, etc.•

SURSE DE ILUMINAT

CABLURI ŞI CONDUCTORI ELECTRICI

RELEE, TRADUCTORI ŞI SISTEME DE CONTROL

• Stâlpi conici şi octogonali, zincaţi sau vopsiţi, cu flanşă sau îngropaţi

 Stâlpi din tronsoane•

 Turnuri pentru iluminat•

 Accesorii pentru stâlpi de iluminat•

STÂLPI PENTRU ILUMINAT ŞI ACCESORII

• Cabluri de date şi accesorii

 Cabluri fibră optică şi accesorii•

 Cabluri curenţi slabi•

 Rack-uri şi accesorii•

SISTEME DE CABLARE STRUCTURATĂ

Soluţii complete pentru instalaţii electrice
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• Bare capsulate pentru iluminat

 Bare capsulate de forţă•

• Putere 10 - 500 Kva

 Automate sau manuale, de interior sau exterior•

 Motoare: IVECO, DEUTZ, MAN, VOLVO, JOHN DEERE•

BARE CAPSULATE DE FORŢĂ ŞI ILUMINAT

GRUPURI ELECTROGENE

• Cleme omega, cleme şir, cleme intermediare

 Conectori terminali, conectori rapizi•

 Reglete de trecere•

 Bride, coliere•

 Banda de fixare, de montaj•

CONECTICĂ ŞI ACCESORII

I N PAA RE TD E N02 E RE ID

SURSE NEINTRERUPTIBILE DE TENSIUNE (UPS-uri)

• Surse UPS tower şi rack-abile

 Puteri între 600 VA şi 250 KVA•

 Tipuri: offline, online şi line interactive•

Soluţii complete pentru instalaţii electrice
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VĂ INVITĂM SĂ VIZITAŢI SHOWROOM-urile DIN FILIALELE NOASTRE

UNDE PUTEŢI GĂSI PRODUSE REPREZENTATIVE DIN OFERTA CONSOLIGHT

Soluţii complete pentru instalaţii electrice
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Axolute: excelenţă în tehnologie şi design 

Axolute reprezintă contopirea perfectă între excelenţă în design şi opţiune estetică, 

satisfăcând diferite universuri şi cerinte, lucru care face posibilă obţinerea unei game 

de produse aproape infinite.

Axolute este cea mai bună opţiune pentru toate mediile de calitate superioară. 

Datorită tuturor finisajelor sale diferite, Axolute poate satisface gusturi şi proiecte 

diferite.

Muzică de fundal

Condiţii de 
iluminat ideale

Setarea „Trezire” activată 
pe Ecranul video

Detector antiefracţie şi camere 
video cu circuit închis  

Touch screen pentru 
gestionarea funcţiilor 

locuinţei tale  

Se aprinde 
televizorul 

Setarea 
temperaturii ideale

Deschiderea 
tuturor storurilor

My Home. Cheia casei inteligente

AXOLUTE ETÈRIS

Varianta nouă, exclusivă, ultrasubţire a Axolute: 

doar 2,5 mm de perfecţiune absolută.

AXOLUTE NIGHTER & WHICE

O variantă monocromatică în care sticla, 

cu reflexiile sale, este vedeta absolută

AXOLUTE WHITE EDIŢIE SPECIALĂ CU SWAROVSKI

Dator i tă  des ign-u lu i  său 

minimalist, care pune accentul 

pe geometria elegantă, Axolute 

Etèris se armonizează cu orice 

perete.

Tehnologie de ultima oră în 

produse cu grosime minimă, 

pentru o alegere realmente 

rafinată.

Întrerupătoare şi finisaje complet albe, 

o integrare perfectă în mediul ambiant.

Domotica My Home, o soluţie 

inteligentă pentru casa ta.

Axolute Whice este simbolul clasic al 

noului stil care îşi regăseste expresia 

maximă prin discreţie şi rolul principal al 

sticlei albe. Puritatea suprafeţelor din 

sticlă, puterea comunicativă a LED-urilor şi 

tehnolog ia  ecranulu i  tact i l  sunt  

elementele distinctive atât pentru Whice 

cât şi pentru Nighter.

Întrerupătoarele White au o 

suprafaţă albă lucioasă şi lentile 

opalescente, şi sunt integrate în 

capace albe în care dispare chiar 

şi rama interioară cromată 

pentru a obţine efectul de alb 

total. Varianta Corian, cu 

suprafaţa sa netedă, creează o 

armonie completă.

Axolute prezintă două finisaje noi create 

cu ajutorul elementelor Swarovski, pe 

baza unui proiect care îmbină un lux şi o 

execuţie accesibile. Prin stabilirea 

colaborării dintre Swarovski şi BTicino, 

există dorinţa de a aborda o nouă tendinţă 

estetică alături de tradiţia Swarovski în 

perfecţiune şi inovaţie tehnologică.

• Confort

              • Siguranţă

                         •  Comunicare şi control

                                      • Soluţie ecologică şi rentabilă

Soluţii complete pentru instalaţii electrice
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Noua gamă de aparataj ultraterminal monobloc

Eleganţă: design clasic şi rafinat

Minimalistă: simplă cu linii drepte

Discretă: potrivită oricărui ambient

Fiabilitate: garantată de peste 45 de ani de experienţă GEWISS

Integrare perfectă

O gamă de culori ce acoperă peste 95% din cerinţele pieţei

Culori calde Culori reci

Alb 

Extinderea funcţiilor de bază se poate face foarte uşor, integrând dispozitivele modulare CHORUS în suportul special Gw35991.

Astfel, se pot realiza cu succes funcţii de confort, siguranţă, multimedia, inclusiv funcţii domotice (CASA INTELIGENTĂ).

Ivoire Cânepă Crem Gri deschis Gri închis Gri antracit

25 de dispozitive monobloc dezvoltate

2 culori cu finisaj lucios: alb si ivoire

Suport cadru din tehnopolimer

2 variante de montaj în doză:

• Cu gheare (incluse)

• Cu şuruburi (prevăzute în doza rotundă)

Ramele ICE - noul stil al sistemului domotic  

Ramele ICE

Ramele ICE sticlă sunt disponibile 
în trei culori: alb, negru și titan, 
toate în formatul de 3 și 4 module.
Montaj în suport dreptunghiular 
Chorus.

Prin intermediul ramelor ICE, luxul se combină cu tehnologia. Comenzile tradiţionale 

sunt disponibile şi în variante touch - prin simpla apăsare cu degetul se activează 

comanda dorită. Făcute din sticlă şi disponibile în 3 versiuni de culoare (alb, negru şi 

titan), ramele ICE satisfac cele mai complexe cerinţe în materie de tehnologie şi 

design. Pentru a satisface nevoia de varietate şi diferitele grade de complexitate din 

aplicaţiile electrice, gama ICE oferă diferite versiuni: ICE pentru dispozitive modulare 

tradiţionale; ICE Touch pentru module cu comandă touch; ICE Touch KNX pentru 

domotica KNX.

Seria Chorus este sistemul domotic internaţional de la Gewiss. Formele, liniile şi 

materialele care caracterizează sistemul Chorus conferă o linie unitară tuturor soluţiilor 

şi produselor componente. Ramele sunt disponibile în 6 forme diferite: ONE, LUX, ART, 

GEO, FLAT şi ICE, cu multiple variante de culori şi materiale, combinându-se cu patru  

culori - ALB, IVOAR, NEGRU şi TITAN ale aparatajului modular.  Vă prezentăm ramele ICE.

Componente Chorus

Ramele ICE pot găzdui toate 
dispozitivele modulare Chorus: 
comenzi, prize, protecție și  
semnalizare, confort și climă, 
alarme tehnice.

Gama ICE

Gama ramelor ICE este completată 
de către ICE Touch și ICE Touch 
KNX, care fac posibilă aplicarea de 
comenzi tactile, cu un design 
rafinat și o senzație plăcută la 
atingere.

Ramele ICE Touch KNX

Puritatea sticlei pe ramele alb ICE 
Touch, eleganța variantei negre, 
gradul de sofisticare al culorii titan 
sunt completate de simboluri 
iluminate elegant (2, 4 și 6) care 
identifică butoanele de comandă.
Montaj în suporturi Chorus.

Echipate cu LED-uri (chihlimbar /
albastru) pentru localizare pe timp 
de noapte și pentru afișarea stării de 
sarcină controlată, panourile de 
butoane (KNX și KNX Easy) au 
buzzere de semnalizare la atingere 
și un senzor de temperatură.

Comenzi domotică Funcţionalitate

Cu modelele de panouri push-
butoane cu 6 simboluri, placa ICE 
Touch KNX creează o interfață 
elegantă cu lumea domoticii pentru 
activarea luminilor, ajustarea 
luminozității, mișcarea perdelelor și 
rulourilor, controlul scenelor.

INTEGRARE CU SISTEMUL CHORUS

Soluţii complete pentru instalaţii electrice
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Culori inspirate din natură.

Inspiratia Naturii creează o serie simplă și curată, cu un design clar și 

ușor de recunoscut . În fiecare finisaj , în fiecare gradient de culoare.

Vulcan, alb, nisip, piatră : energie , puritate , rezistență, durabilitate.

Forme simple și pure, care par a fi modelate de elemente naturale.

Joacă-te cu delicatele culori pastelate.

Galben, portocaliu și albastru, nuanțe delicate care 

adaugă la orice interior un dram de cer moale și apus de 

soare cald.

Alege gama completă,

un buchet de diferite esenţe.

Ca un buchet format din flori diferite, dar perfect coordonate unele cu 

altele: aceasta este gama completă Chiara. Fiecare propunere este 

bazată pe simplitate. Partea cea mai grea este alegerea.

Rame din tehnopolimer

O sinteză rafinată de eleganță.

Aur, bronz, crom, metal negru.

Forme extrem de precise și nuanțe strălucitoare

îmbinare împreună într-un echilibru perfect .

Eleganța sofisticată

din oțel periat.

Atinge finisajul satinat.

Aur, bronz, crom, metal negru cu  finisaj satinat.

Pentru a explora cu ochii și, mai presus de toate, atinge 

cu degetele. Frumuseţea este un fior multi-senzorial.
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Jaluzele, rulouri Iluminat

Încălzire

Aer condiţionat
Videointerfonie

Foarte practic pentru utilizarea de zi cu zi. Cu ABB-free@home® casa întreaga poate fi 

controlată nu numai cu întrerupătoare, dar şi prin intermediul aplicaţiei pentru smartphone, 

tabletă sau computer. Sistemul se poate adapta continuu la cerințele în permanentă 

schimbare, asigurându-se astfel securitatea pentru viitor.

Soluţii complete pentru instalaţii electrice
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Soluția preconfigurată KNX
transformă locuințele în
Case Inteligente 

Principalele funcții ale soluției KNX oferite de Schneider Electric sunt: preconfigurate 

Această soluție asigură un nivel înalt de confort, datorită operării optime și extrem de facile a tuturor funcțiilor 

clădirii și permite, în același timp, economii considerabile la consumul de energie și implicit, la facturile de 

electricitate. Soluția preconfigurată KNX este aplicabilă apartamentelor de trei-patru camere și caselor cu 

maximum patru camere, fie noi, fie supuse unor lucrări de renovare.

În cazul unor proiecte mai complexe, aceasta poate fi usor extinsă, potrivit nevoilor specifice ale fiecărui client.

- Controlul de la distanță prin intermediul unei aplicații instalate pe smartphone sau tabletă;

- Pornirea și oprirea consumatorilor (iluminat, aparatură electrocasnică);

- Controlul jaluzelelor;

- Controlul temperaturii;

- Setarea unor scenarii pentru programarea consumului de energie în funcție de anumite situații zilnice 

(Spre exemplu, „Plecare de acasă”, „Sosire acasă”, „Privit la televizor”, „Panică” etc.);

- Interconectarea cu sistemul de alarmă.

Soluția este flexibilă, permițând efectuarea unor schimbări de funcționalități cu modificări minime. 

Spre exemplu, pot fi adăugate funcții tip cap-scară, cruce, iar scenariile pot fi realizate fără modificarea cablării, 

ci doar a funcțiilor implementate în aparate

De asemenea, poate fi integrat controlul aparaturii audio-video sau al celei de aer condiționat, iar adăugarea 

unui senzor de mișcare, spre exemplu, implică doar prelungirea cablului de la cel mai apropiat aparat KNX. 

Un alt avantaj major pe care îl prezintă această soluție preconfigurată constă în faptul că proiectul este clar și 

simplu de realizat, fără riscuri de greșeli la cablare, fiind astfel foarte ușor de instalat de către un electrician 

autorizat.

Comfort

Flexibilitate

Siguranţă

Tehnologia de construcție trebuie să fie în măsură să reacționeze rapid și inteligent în situații critice , chiar când 

nimeni nu a mai rămas în clădire. Cu controlul centralizat al funcțiilor de construcție, o singură apăsare a unui 

buton va asigura că luminile sunt stinse atunci când în birou sau în casa nu mai este nimeni, sau că alimentarea cu 

energie electrică este oprită pentru toate prizele conectate la aparate, cum ar fi copiatoarele și alte echipamente.

Eficienţa

Costurilor

Știați că, cele mai recente sisteme de control pentru clădiri pot duce la economii de energie de până la 30 % ? Acest 

lucru are un efect pozitiv asupra costurilor de funcționare în curs de desfășurare și crește atractivitatea unei 

proprietăți pentru utilizatori și chiriași - în special pe fondul creșterii costurilor de energie.

Mai mult decât atât, utilizarea eficientă a energiei are grijă şi de mediul înconjurător.

O mai mare flexibilitate și confort, 

costuri mai bune, eficiență și securitate, 

toate asigurate cu KNX

Soluţii complete pentru instalaţii electrice
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SISTEMUL DOMOTIC BY-ME
SOLUȚII SIMPLE PENTRU O CASĂ INTELIGENTĂ

Confort.

Control iluminat

Control temperatură

Control la distanţă

Sistem de sunet

Control.

Touch Screen

Scenarii

Iluminat şi jaluzele

Eficienţă energetică.

Control consum

Gestiune energie

Gestiune temperatură

Siguranţă.

Anti - intruziune

Alarme tehnice

Video control 

Comunicare.

Control prin interfon, smartphone şi tabletă

Gestionare prin PC

Interfaţă web

Videointerfonie

By-me este un sistem domotic care 

gestionează în mod coordonat funcţii 

multiple. Control, confort, siguranţă, 

eficienţa energetică şi comunicarea sunt 

integrate într-o tehnologie inteligentă 

unică ce se modelează pentru toate 

exigenţele şi creşte împreună cu tine.

Cu By-me fiecare cameră răspunde 

dorinţelor tale: în orice moment, pentru 

orice ocazie sau necesitate. Este suficient să 

atingeţi, de exemplu, ecranul video touch 

screen Full Flat şi în câteva momente este 

posibil să alegeţi, pentru fiecare cameră, 

una dintre cele 32 de combinaţii diverse de 

temperatură ,  i luminat  ş i  confort ,  

configurate anterior în baza exigenţelor 

cotidiene, a ocaziilor momentului, a 

necesităţilor neprevăzute sau a simplei 

plăceri personale.

Control. Comunicare.
By-me comunică cu tine: în casă şi în afara ei. 

Comunicarea nu cunoaşte limite. Atunci 

când eşti în casă şi supraveghezi întregul 

sistem prin reţeaua LAN sau Wi-Fi şi, cu 

ajutorul video touchscreen-urilor şi ale 

terminalelor de video-interfonie, nu îţi 

scapă nimic din ceea ce se întâmplă în 

exterior. Atunci când eşti departe de casă 

dialoghezi cu aceasta prin intermediul 

reţelei internet şi al PC-ului, telefonului, 

smartphone-ului sau tabletei de ultimă 

generaţie precum iPhone şi iPad.

Cu By-me siguranţa este la nivel maxim: toată 

casa este supravegheată şi tu esti liber să te 

simti calm şi liniştit.

Ecrane touch screen elegante protejează în linişte toată 

casa şi, prin intermediul tele-camerelor şi detectorilor de 

gaz şi infraroşu, veghează asupra bunurilor şi persoanelor. 

Coduri diferenţiate permit activarea sau dezactivarea, în 

cadrul instalaţiei de anti-intruziune, a întregii instalaţii sau 

a unei singure zone, permitând drepturi de acces 

diferenţiate.

Soluţii complete pentru instalaţii electrice
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În general, iluminatul deține o pondere de aproximativ 15-20% din consumul total de energie electrică, în 

cazul consumatorilor industriali şi comerciali.

Prin optimizarea sistemului de iluminat ne asigurăm că utilizăm corect și eficient lumina, implementând   

surse de lumină durabile și eficiente prin care să asigure confortul luminos optim.

Proiectele de iluminat cu LED generează economii care asigură obținerea unui buget suplimentar de 

investiții.

Pentru a răspunde provocărilor şi cerințelor actuale, CONSOLIGHT își propune să dezvolte și să 

implementeze proiecte de modernizare a iluminatului industrial şi comercial cu scopul de a contribui la 

creșterea profitabilității si bunăstării companiilor partenere.

Pentru dezvoltarea fiecărui proiect de modernizare a iluminatului CONSOLIGHT vine în ajutorul 

clientului cu următoarele:

1. Evaluarea nevoilor beneficiarului (preluare date 

tehnice, realizare măsuratori lumino-tehnice,  stabilire 

restricții / condiții).

2. Realizarea ofertei tehnice şi comerciale (realizarea 

proiectului lumino-tehnic, alegerea aparatelor de 

iluminat, stabilirea necesarului).

3. Asistenţă la implementarea proiectului

4. Calcule de eficienţă energetică şi de estimare a

economiei realizate

5. Estimarea timpului de amortizare a investiţiei

Iluminatul electric cu LED-uri

De ce să optimizăm un sistem de iluminat ?

Avantajele obţinute în urma implementării soluţiei LED:  
• Reducerea consumurilor energetice şi a costurilor de mentenanţă.

• Sistemele de iluminat cu LED permit distribuţia corectă a luminii â, asigur nd astfel calitatea

 lucr rilor efectuate de c tre angaja i.ă ă ţ

• Durată de viață lungă - 50.000 de ore sau mai mult, în comparaţie cu lămpile cu incandescenţă ce au o

 durata de 1.000-2.000 ore, sau lămpile compacte fluorescente de 8.000 – 15.000 ore.

• Timp aprindere rapid -LED-urile luminează practic instantaneu la intensitate maximă fără a avea

 întârzieri şi suportă foarte bine regimurile pornit-oprit.

• LED-ul nu este afectat de temperaturi scăzute.

• Redare excelentă a culorii: LED-urile nu spală culorile ca şi alte surse cum ar fi cele fluorescente.

• LED-urile nu conţin mercur, nu emit radiaţii ultraviolete şi infraroşii.

• Sistemele cu LED pot fi controlate în luminozitate şi culoare.

Inconvenientele utilizării LED-urilor
• LED-urile sunt în prezent mai scumpe, preț pe flux luminos, decât tehnologiile de iluminat convenționale. Cu toate acestea, atunci când se 

analizează costul total ( inclusiv costurile de energie și de întreținere ), LED-urile depășesc cu mult sursele incandescente sau cu halogen.

• LED-urile trebuie să fie alimentate corect cu tensiune și curent, la un flux constant. Acest lucru necesită o anumită expertiză pentru a proiecta 

driverele electronice

• LED-urile îşi pot schimba culoarea din cauza vârstei și a temperaturii. Astfel, două LED-uri albe diferite vor avea două caracteristici diferite de 

culori , care afectează modul în care este percepută lumina.

• Performanţa LED-ului depinde în mare măsură de dispozitivul pe care este fixat,acesta având rolul de a gestiona căldura generată de LED .

Parteneri:

PHILIPS, ARELUX, LEDVANCE, FEILO SYLVANIA, GEWISS, SCHRACK, ELBA, ZUMTOBEL, TRILUX

• Hale, fabrici.

Hipermarket-uri.• 

Centre comerciale.• 

Iluminat public.• 

Iluminat perimetral.• 

Parcări.• 

Săli de conferinţe.• 

Soluţii complete pentru instalaţii electrice

Aplicabilitatea soluţiei de iluminat cu LED:
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HUE - Sistem inteligent de 
iluminat cu control wireless
Locuințele s-au schimbat atât de mult în ultimul secol. Și 

atunci, de ce să folosim în continuare sisteme de iluminat 

bazate pe tehnologia secolului XIX? Sistemul de iluminat 

Philips Hue este atât de ușor de utilizat. Îl instalezi, descarci 

aplicația și îl pornești. Controlezi iluminatul din casa ta, chiar 

dacă ești acasă sau nu. În acest fel vei fi relaxat... și te vei 

putea simți confortabil când ești departe. Iar atunci când te 

vei întoarce, luminile Hue te vor întâmpina.

Bridge-ul este inima sistemului HUE.

Reprezintă efectiv conexiunea între 

aplicaţie şi becuri. Este un dispozitiv legat la 

rețeaua wi-fi prin router şi poate conecta 

simultan până la 50 de becuri sau prieteni 

HUE. Pe lângă celelalte accesorii ale 

sistemului HUE, precum Hue Tap.

Bridge-ul conectează, de asemenea, 

sistemul cu lumea exterioară. Cu ajutorul 

lui poţi controla luminile de la distanţă sau le poți conecta la restul 

rețelei, la fluxurile de ştiri sau chiar la propria căsuţă poştală 

electronică. Este un sistem foarte inteligent.

Aplicația HUE.

Cheia pentru controlul sistemului HUE se află 

în mâna ta. Foloseşte aplicaţia pentru a 

schimba culorile, luminozitatea, funcţiile, 

orice. La alegere.

Controlează becurile individual sau simultan. 

Găseşte intensitatea şi tonul de alb potrivite 

pentru activitatea ta. Alege tonul perfect 

potrivit momentului. 

Sau selectează o culoare dintr-o fotografie şi recreaz-o în camera ta. De 

asemenea, poți descoperi și alte aplicații pe meethue.com.  Aplicaţiile 

sunt disponibile pentru iOS şi Android.

Cu Hue te poţi juca cu o paletă nelimitată de lumini şi culori, toate cu ajutorul dispozitivului tău mobil inteligent. 

Îţi poate transforma casa şi îţi poate îmbunătăţi / lumina viaţa.

Becurile Hue se potrivesc în corpurile de iluminat clasice din orice cameră, în timp ce Bloom şi Lightstrip se pot poziţiona 

oriunde doreşti în casa ta. Hue poate fi la fel de individual ca şi tine.

Aprinde lumina

Instalează becurile

şi aprinde lumina

Conectează
bridge-ul

Pune bridge-ul în priză
şi va porni automat.
Apoi conectează-l la 

router-ul wi-fiBridge-ul face parte
din kitul iniţial HUE

Conectează /
descarcă aplicaţia

HUE

Descarcă gratuit aplicaţia
HUE pt. telefon sau tabletă
şi urmează instrucţiunile

Extinde sistemul

Poţi extinde sistemul

până la 50 de corpuri

de iluminat HUE

Soluţii complete pentru instalaţii electrice
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   SOLUȚIA COMPLETĂ DE CABLARE STRUCTURATĂ:  

DIGITUS PROFESSIONAL DE LA ASSMANN - GERMANIA

Cupru:

  Cabluri, PVC și LSZH, de la Cat. 5e la Cat. 7a

  Conectori Tool-Less, de la Cat. 5e la Cat. 6a

  Patch Panel-uri, modulare și PCB (Printed Circuit Board),

 de la Cat. 5e la Cat. 6a

  Patch Cord-uri, de la 0,5m la 10m, de la Cat. 5e la Cat. 6a 

Fibră Optică:

  Cabluri, gamă completă

  Conectori, Adaptoare, Pigtail-uri și Splice Tray-uri

  Patch Panel-uri, gamă completă

  Patch Cord-uri, gamă completă

  Casete terminale de interior și exterior

UPS-uri:

  Rack-abile sau Tower, OnLine, Puteri de 1500VA și 

3000VA, Factor de putere 0.9, LCD Display

  Tower, Line-Interactive, Putere de 600VA cu Led Display 

și de 1000VA, 1500VA și 2000VA cu LCD Display

Cabinete:

  De Podea

  Server

  Frame

   De Perete

  De Perete pentru Exterior

 

 Gamă completă de accesorii

Împreună cu soluția completă, vă susținem și cu:
 

 Crearea de Stocuri Locale pentru parteneri, la nivel național, în punctele de Lucru cu depozit; 

  
 Suport tehnic specializat;

  
 Certificări și Teste;

   5 ani, respectiv 15 ani Garanție pentru produse *;

  25 ani Garanție pentru Permanent Link *. * Conform certificatelor de garanție.

Soluţii complete pentru instalaţii electrice

CALITATE

GERMANA

QUALITY
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Echipare tablouri electrice

PREZENTARE GENERALĂ

TABLOMET este o companie românească implicată în producerea şi furnizarea de tablouri electrice de distribuție, automatizări şi 

control industrial, fiind o prezenţă activă pe piaţa românească din anul 2008. Cu 16 angajaţi - ingineri şi electricieni autorizati ANRE - 

şi facilităţi de producţie şi de management flexibil, compania se bucură în prezent de o dezvoltare durabilă.

Obiectivele companiei sunt proiectarea şi fabricarea de tablouri personalizate de joasă tensiune, caracterizate printr-un bun 

raport preţ - performanţă.

Încă de la început TABLOMET  a fost o forţă de conducere inovatoare în piaţa de specialtitate, produsele şi serviciile de calitate 

determinând progresul constant al companiei.

Combinând cele mai noi tehnologii disponibile în prezent, TABLOMET  construieşte panouri electrice care satisfac toate domeniile 

de activitate. “Nu contează care sunt cerinţele dumneavoastră, noi avem soluţii pentru ele, fie că e vorba de tablouri modulare sau 

nu, variante standard sau făcute la comandă.”

Tablouri de 

distribuţie 

XEnergy

Sistemul de tablouri xEnergy este constituit din ansambluri 

testate ca tip (TTA) conform IEC 60439. 

· Acestea au o separare interna până la Forma 4 şi răspund 

cerinţelor de montaj naţionale sau regionale conform 

numeroaselor norme cum ar fi DIN VDE, CEI, NF sau UNE.

· Aceasta înseamnă că se pot alege soluţii personalizate pentru 

utilizarea tablourilor în diferite ţări.

· Sistemul xEnergy oferă o largă gamă de opţiuni pentru 

implementarea sistemelor de distribuţie sigure, economice şi 

complete în concordanţă cu cerinţele clienţilor.

· Se pot folosi unităţi de intrare şi cupla pentru întreruptoare până la 

4000A, şi echipări individuale pentru unităţile de ieşire cu module 

fixe compartimentate pentru aparatură de comutaţie şi protecţie 

până la 630A.

· Sunt de asemenea disponibile unităţi de plecare de până la 630A 

cu separatoare fuzibile, în montaj orizontal sau vertical.

· Unităţile de control şi unităţile neechipate pot fi echipate cu 

componente auxiliare ca motor startere, module de compensare, 

convertizoare de frecvenţă, soft startere sau alte soluţii de 

automatizare.

Tablourile Prisma sunt ansamblate de TABLOMET cu elemente

Prisma, sisteme funcţionale furnizate de Schneider Electric.

Sistemul are mai multe modele, în funcţie de curentul nominal şi 

condiţiile de instalare de mediu:

PRISMA P - permanent bord etaj de putere de distribuţie, de 

distribuţie generală şi tablouri divizionare, până la 3200A. Echipate 

fie cu cadru fix faţă sau uşa (simplu sau transparent), gradul de 

protecţie a incintei ar putea fi IP20, IP30, IP31 sau IP54. Pentru medii 

industriale dure, vă recomandăm PRISMA PH - varianta mult mai 

rezistentă a Prisma P (IP55).

PRISMA G - sistem de centrală pentru montare pe perete sau de 

podea, până la 630A (divizionare şi tablouri de distribuţie 

terminale). Echipat cu uşă de la intrare sau cadru fix de la IP30 până 

la IP55.

· Selectează şi aranjează produsele de care aveţi nevoie pentru 

panoul dumneavoastră sau construieşte diagrama circuitului şi 

alege în mod automat tipurile potrivite de carcase, calculează 

costurile, întocmeşte ordinea achiziţionării si haşurează circuitul şi 

diagramele instalate. Şi, deoarece orice modificări pe care le face 

sunt incluse imediat, cu XL PRO3 este simplu în sine să proiectaţi 

dulapuri de distribuţie şi carcase.

· Designul modular XL PRO3 este flexibil şi intuitiv de utilizat. Fiecare 

modul efectuează o anumită sarcină şi interacţionează cu celelalte.

Puteţi alege mai multe moduri diferite de lucru, pentru a se potrivi · 

preferinţelor şi obiceiurilor dumneavoastră: operaţiunile se 

continuă logic una după alta.

STRATEGIA 2016 - 2017

· Creşterea fluxului de producţie

· Deschidere linie producţie BMPM, BMPT şi FDCP;

· Echipare tablouri de 4000A – 6300A 

PRODUSE ŞI SERVICII

· Integrare şi ofertare sisteme BMS (casa inteligentă)

· Punere în funcţiune (P.I.F.) tablouri electrice

· Execuţie, punere în funcţiune şi mentenanţă

· Echipare tablouri electrice de putere

· Echipare tablouri electrice automatizări şi control industrial

· Echipamente electrice compensare factor de putere

· AAR anclanşare automată de rezervă

· COS  cutii pentru organizare de şantier

· Soft – Rapsodie Schneider, X-Energy Eaton, XLPRO3 Legrand

PRISMA

Gama de tablouri electrice de distribuţie
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Tabloul electric nu este doar o cutie plină de aparataj, ci un 

sistem ale cărui elemente trebuie să răspundă, împreună, 

exigenţelor Directivelor Europene şi cerinţelor standardelor 

europene armonizate.

Tabloul electric este un element vital al unei instalaţii electrice. 

Fie că este vorba despre o clădire, un centru comercial sau 

despre un proces industrial, tabloul electric este elementul 

care trebuie să asigure, în deplină sigurantă pentru instalaţie 

şi pentru cei care o exploatează, alimentarea cu energie a 

tuturor consumatorilor la parametrii ceruţi de aplicaţia 

respectivă.

O echipă experimentată de specialişti vă stă la dispoziţie 

pentru a configura tabloul electric de care aveţi nevoie, în 

deplină concordanţă cu exigenţele şi necesităţile 

dumneavoastră şi cu cerinţele de bună practică inginerească 

în domeniu. Tablomet îşi propune ca prin calitatea

produselor şi seriozitatea în relaţia cu clientul să

câştige o cotă cât mai mare din piaţa instalaţiilor

electrice şi a automatizărilor în industrie.

Considerând timpul de răspuns ca factor important în 

derularea unei afaceri, TABLOMET şi-a propus încă de la 

început:

- să vină cu o ofertă cât mai completă de aparataj de joasă şi 

medie tensiune, pentru ca un client să găsească într-un singur 

loc tot ce este necesar pentru o aplicaţie. 

- să poarte un dialog continuu cu echipa de vânzări internă 

pentru cunoaşterea problemelor clienţilor noştri, pentru a le 

putea răspunde competent, de la proiectare până la asistenţă 

tehnică şi service.

- să susţină oferte competitive complexe şi diferite de la mai 

mulţi furnizori, parteneri ai noştri, spre a se plia pe 

necesităţile de calitate şi preţ cerute de clienţi.

• Calitatea fiecărui proiect implică o reţetă unică, dar în fiecare  

caz sunt urmărite trei elemente: planificarea atentă a 

managementului de proiect, utilizarea de materiale de calitate, 

şi, cel mai important, o echipă experimentată şi instruită, 

pregatită să facă faţă oricărei provocări.

• Prin furnizarea de soluţii complete (la cheie), creşterea  

nivelului  profesional ,  perfecţ ionarea continuă ş i  

standardizarea modului de lucru, urmărim creşterea eficienţei 

şi profitabilităţii - asigurând baza dezvoltării viitoare pentru 

firmă, pentru fiecare angajat în parte cât şi pentru partenerii 

noştri de afaceri.

• Tablourile de distribuţie realizate de firma TABLOMET sunt  

compacte şi stabile. Acestea fac montarea şi cablarea să fie 

simple şi evidente, dar mai înainte de toate, sigure. Tablourile 

electrice de distribuţie trebuie prevăzute cu întreruptoare 

generale, iar în unele cazuri aceste întreruptoare generale 

trebuie să asigure întreruperea alimentării din exteriorul 

clădirii.

Echipare tablouri electrice
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* pentru mai multe informaţii vizitaţi www.tablomet.ro

Încă de la început ne axăm pe siguranţă, promptitudine, calitate.

Avantajele colaborării cu noi!

• Aveţi acces la experienţa noastră bogată acumulată în domeniul 

instalaţiilor electrice !

 Oferim servicii profesionale şi de calitate, adaptate oricărui buget !•

 Contribuim la corecta informare a clienţilor noştri asupra proiectelor •

derulate şi optimizarea cheltuielilor !

ablomett  productie tablouri electrice

LUCRĂRI REPREZENTATIVE

• Suntem tineri, energici, creativi. 

Căile bătute nu ne sunt străine, dar am învăţat că 

drumul cel mai scurt nu trece pe acolo, de cele 

mai multe ori.

• În plus, ne-am dori foarte tare ca la vârsta 

senectuţii să vedem sistemele desenate sau 

construite de noi încă funcţionale şi, sperăm noi, 

cât mai puţin depăşite moral.

• Îţi oferim atenţie, încă de la începutul comenzii 

tale, pentru că ştim cât de important este să îţi 

primeşti produsul cât mai rapid şi în siguranţă de 

folosire.

• Folosind cele mai bune componente, îţi oferim 

un produs de cea mai bună calitate. Pentru că 

eşti important pentru noi, îţi oferim suport şi 

asistenţă chiar şi după ridicarea produsului, 

pentru o funcţionare cât mai corectă. Echipa 

noastră este oricând la îndemână pentru a-ţi 

monta echipamentul şi pentru a-ţi ieşi în ajutor în 

cazul unor probleme.

Siguranţa este obiectivul nostru principal!

Pirelli Slatina (3200A) - EATON  SNRO Rulmenti Sibiu (2000A) - SCHNEIDER  Spitalul Grigore Alexandrescu (AAR 1600A) - SCHNEIDER  Ansamblul | | |

Hermes Dimitrie Pompei (2500A) - LEGRAND  Informatica Feroviară (1000A) - SCHNEIDER  Berăria H (1600A) - EATON  Fabrica Medicamente | | |

BIOFARM (3200A) - SCHNEIDER Güntner Group - JAEGGI Romania (3200A) - SCHNEIDER SPITALUL FUNDENI - Tablouri Săli operaţie - SCHNEIDER  | | |

ECOTERM FĂGĂRAŞ - CENTRALA COGENERARE cu GAS 20 MW - AAR 3200 A - ABB  U.M. MIDIA şi MANGALIA (1600A) - SCHNEIDER  MEGA IMAGE | |

BĂNEASA (1600A) - LEGRAND  NX DATA - CENTRE DE DATE (1600A) - EATON  HALA FAURECIA (3200A) - SCHRACK  Koton  Decatlon Baneasa| | | |

CERTIFICĂRI ŞI ATESTATE PARTENER
CLUB PRISMA
SCHNEIDER ELECTRIC

Echipare tablouri electrice





FILIALE CONSOLIGHT 

Filiala Bucureşti - Sediu Central
Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1 G, sector 3
Tel: 031 805 44 41 / (42) (43)
Fax: 031 805 44 40
Email: office@consolight.ro

Filiala Otopeni - Depozit Central
Str. Aleea Teişani nr. 184 – 188, sector 1
Tel: 031 438 20 59
Fax: 031 438 20 60
Email: otopeni@consolight.ro

Filiala Braşov
Str Cărămidăriei nr. 4
Tel: 0368 43 66 63
Fax: 0368 43 66 63
Email: brasov@consolight.ro

Filiala Constanţa
Str. Crişului nr. 2
Tel: 0341 41 24 88
Fax: 0341 41 24 87
Email: constanta@consolight.ro

Filiala Iaşi
Str. Rampei nr. 9A
Tel: 0332 44 06 01
Fax: 0332 44 06 02
Email: iasi@consolight.ro

Filiala Timişoara
Str. Baader nr. 6 (Gara de Est)
Tel: 0356 46 04 71 / (72) (73)
Fax: 0356 46 04 70
Email: timisoara@consolight.ro

Bucureşti - Militari
Bd. Iuliu Maniu nr. 616 
Corp B, etaj 1, sector 6
Tel: 031 403 25 10
Fax: 031 403 25 11
Email: militari@consolight.ro

Filiala Craiova 
Bd Decebal nr. 85, Craiova
Tel: 0351 46 60 79
Fax: 0351 46 60 93
Email: craiova@consolight.ro

Filiala Cluj
Str. Plevnei nr. 49
Tel: 0364 410 284
Fax: 0364 410 285
Email: cluj@consolight.ro

Depozit Doraly, Afumaţi
os. Bucure ti-Urziceni nr 16, Com. Afuma i, Jud. IlfovŞ ş ţ

Pavilion P7, Stand A5 EXPO
Tel: 021 35 11 360
Fax: 021 35 11 360
Email: doraly@consolight.ro

Echipare tablouri electrice
Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1 G, sector 3
Tel: 0374 20 20 20 / (21) (22) (23)
Fax: 031 805 44 40
Email: office@tablomet.ro

www.consolight.ro

Constanţa

Călăraşi

Ialomiţa

Brăila

GalaţiVrancea

Buzău

Prahova

Dâmboviţa

Giurgiu

Teleorman

Olt

Ilfov

Bucureşti

Argeş
Vâlcea

Gorj

Dolj

Mehedinţi

Caraş-Severin

Hunedoara
Timiş

Arad
Alba

Bihor
Cluj

Sălaj

Satu
Mare

Maramureş

Bistriţa-
Năsăud

Mureş

Sibiu

Braşov Covasna

Harghita
Bacău

Vaslui

Neamţ

Iaşi

Botoşani

Suceava

Tulcea

www.tablomet.ro
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Reprezentanţi locali: Bacău, Baia Mare, Galaţi, Oradea, Piteşti, Ploieşti, Sibiu, Suceava


