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La Consolight, tot ceea ce facem e�e centrat pe
îmbunătățirea vieții oamenilor prin inovație, eficiență,

productivitate și îndeplinirea așteptărilor clienților noștri.

Profesionalism

Po�ofoliu mare de produse

Acoperire națională





“CONECTAȚI LA VIITOR” e�e o declarație de poziționare în avangardă, care implică know-how și soluții 
moderne. E�e motivul pentru care ne-am hotărât să adunăm sub egida ace�ui eveniment cele mai 
impo�ante nume din indu�rie. A fo� și e�e dorința noa�ră de a oferi posibilitatea interacțiunii cu 
ace�e soluții de o manieră benefică pentru toți actorii din ace� domeniu. A fo� prima ediție, iar 
feedback-ul pa�icipanților ne-a motivat să ne asumăm acea�ă inițiativă în continuare. Îi așteptăm 
pe toți în 2020 la o nouă întâlnire cu tehnologia!”, a declarat Ionuț Popa – Director General Consolight.

În 2019, la 22 de ani de la deschiderea primei filiale, Consolight continuă să își consolideze poziția 
solidă în țară, prin extinderea rețelei de puncte de lucru cu depozite proprii, obiectivul fiind o 
acoperire națională cu posibilitatea livrării rapide a soluțiilor complete profesionale.

Cu o activitate care a debutat în 1996 în domeniul comercializării materialelor și echipamentelor 
electrice, oferind soluții complete și complexe pentru in�alații, Consolight COM SRL a devenit lider al 
pieței materialelor și echipamentelor electrice profesionale, încheind anul fiscal 2018 cu vânzări în 
valoare de 36,4(M€).

A�icol preluat din Revista Forbes, nr. 207, 2019

O inițiativă Consolight, Electric Arena a adunat la prima ediție pe�e 500 de vizitatori în cele doua zile 
deschise publicului într-un concept menit să încurajeze dialogul între principalii actori pe piața 
echipamentelor și in�alațiilor electrice.

Au răspuns invitației și au pășit în arenă însoțiți de inovație și tehnologie, soluții inteligente, ultimele 
noutăți în design și echipamente electrice: Signify, Gewiss, Schneider, OBO, Noark, Eaton, ABB, Finder, 
Assmann, Kanlux, Courbi, Bachmann, Steinel, Scame, ICME, Vimar, Fegime, Elmax By Consolight, 
Zumtobel, AREL.

Într-o atmosferă relaxată, orientată pe interacțiune și dialog, vizitatorii au putut te�a ultimele 
noutății în domeniu, au putut afla direct de la sursă informații utile despre ultimele produse și 
tehnologii și, nu în ultimul rând, au putut socializa în zona special amenajată.

Stațiile de încărcare pentru vehicule electrice, soluțiile pentru case inteligente, iluminatul, cablarea 
�ructurată și rețelele electrice care pot fi integrate în soluțiile Sma� City, au fo� doar câteva dintre 
temele dezbătute la prima ediție Electric Arena.

În cadrul evenimentului, Consolight a lansat și brandul propriu Elmax, produsele sunt adresate 
profesioniștilor. Echipa de vânzări a înțeles că în dezvoltarea proiectelor de in�alații electrice 
accentul e�e pus pe eficiență, disponibilitate în �oc și preț corect.

A�icol preluat din Revista Electricianul, nr. 4, 2019
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Un proiect inițiat de Consolight, liderul pieței 
de echipamente electrice profesionale

“CONECTAȚI LA VIITOR” e�e o declarație de poziționare 
în avangardă, care implică know-how și soluții sma�, up-to-date

Activând din 1996 pe piața materialelor și echipamentelor electrice profesionale, al cărei lider inconte�abil e�e, Consolight 
oferă soluții complete și complexe pentru in�alații electrice. În toamna anului 2018, Consolight a anunțat cea mai 
impo�antă transformare din i�oria sa, reafirmându-și valorile și intenția de a rămâne în frunte și de a veni permanent în 
întâmpinarea nevoilor și suge�iilor clienților.

Misiunea Consolight e�e de a rămâne un pa�ener de încredere și prima opțiune a clienților pe termen lung, 
oferind o gamă largă de produse, la cel mai bun rapo� calitate/preț. Produsele și serviciile oferite de Consolight 
acoperă nevoile oricarui tip de client (rezidențial, terțiar, indu�rial), firma impunându-se pe piața de profil printr-o 
rețea națională de di�ribuție, având 13 filiale, cu o suprafață totală de pe�e 3000 mp de birouri și showroom-uri, 
9000 mp suprafață totală de depozitare și o flotă de 30 de autoutilitare. Consolight își propune să vină în 
întâmpinarea clienților printr-un po�ofoliu cât mai mare de produse, dar și prin servicii complete, care să 
raspundă oricărei solicitări primite.

Prin �rategia de dezvoltare a companiei au fo� făcute inve�iții în factorul uman și s-a urmărit dezvoltarea unor 
depa�amente �rategice pentru managementul proiectelor în următoarele domenii: iluminat, echipare tablouri 
electrice, cablare �ructurată, curenți slabi. Ace�ea au fo� făcute pentru a crește nivelul calității serviciilor, 
promptitudinea și viteza de răspuns față de client.



Soluții profesionale pentru in�alații electrice

Vino să vezi și să te�ezi! 
Avem un SHOWROOM lângă tine! 

Consolight: rețea națională de 13 filiale cu depozite

Si�eme Sma� Home, chiar și pentru o�ice!
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În Showroom-urile Consolight din țară clienții pot te�a cele mai noi produse și pot discuta cu consultanți profesioniști 
despre tendințele actuale în in�alații electrice, primind soluții inovative potrivite la necesitățile lor!  

Prin pa�eneriate cu branduri din  domeniul electricelor - Schneider Electric, Gewiss, Legrand, Noark, Assmann, Bachmann, 
Siemens, Signify, Eaton, ICME, Steinel, ABB Consolight și-a dovedit preocuparea pentru adaptarea permanentă la cerințele 
pieței aflate în continuă schimbare. Punem la dispoziția ta produse din segmentele Premium, Standard, dar și Economic!

În showroom-ul Consolight s-au implementat Aplicații Smart Home, cu utilizarea tehnologiei moderne de iluminat dinamic 
cu sistem DALI și cu scenarii prestabilite în funcție de evenimentele ce urmează a avea loc în cadrul ședințelor (coborârea 
sau ridicarea jaluzelelor, stingerea sau aprinderea graduală a luminilor, iluminatul de avertizare în caz de incendiu, punerea
 în funcțiune a sistemului de încălzire sau răcire, și alte scenarii posibile).

Sistemul de iluminat implementat permite atât varierea intensității luminoase, cât și schimbarea temperaturii de culoare, 
în intervalul care urmează: 3000 k - 6500 k. Pentru realizarea ambianței solicitate în diverse  scenarii, specialiștii Consolight 
în iluminat au propus montarea sistemului inteligent de wireless PHILIPS HUE, ce permite controlul facil de pe dispozitivele 
mobile (de pe telefon sau tabletă).

Soluțiile pentru Smart Buildings integrate in sistemele electrotehnice din showroomul nostru folosesc protocoale inteligente
 KNX, SCS și DALI pentru aplicațiile zilnice. Tehnologia LED de iluminat implementată facilitează reducerea consumului 
de energie cu până la 80 % față de tehnologiile tradiționale!



Programe de training
pentru angajați
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“În ultimii 6 ani, Consolight și-a dublat numărul de 
angajați, ajungând ca în prezent să lucreze pe�e
200 de profesioniști, din care 70 doar în echipa de 
vanzări. Întregul parc auto numără 128 autoturisme, 
din care 30 autoutilitare doar pentru livrări.

Pentru că se pune preț pe in�ruirea și pregătirea
angajaților, prin intermediul diverselor traininguri 
oferite, prin cursuri externe de calificare pe speci-
ficul activității și cursuri interne organizate împre-
ună cu furnizorii, Consolight a reușit să se impună 
pe piața de profil ca lider. Compania dispune de o
echipă de specialiști gata în orice moment să satis-
facă dorințele celor mai pretențioși clienți, capabili
să ofere soluții personalizate de echipamente elec-
trice profesionale de joasă și medie tensiune de la 
cele mai reprezentative mărci din domeniu.

Consolight a devenit unul din furnizorii tradiționali 
de echipamente electrice profesionale pentru cele mai
importante companii din România, având la bază
calitatea excepțională, performanțele din punct de 
vedere tehnic, fiabilitatea și prețurile competitive
a l e  p r o d u s e l o r  d i n  p o r t o f o l i u l  c o m p a n i e i .

Rezultatele financiare ale companiei indică pentru
anul 2018 o cifră de afaceri de 36,4 de milioane de
euro, iar estimarea pentru anul 2019 este pozitivă,
conducerea prognozând atingerea unei cifre de 
afaceri de 42 de milioane de euro. La finalul 
anului 2020 estimăm să ajungem la 50 milioane euro. 

Devenind lider al pieței în care activăm, misiunea
noastră este să rămânem parteneri de încredere
și prima opțiune a clienților noștri pe termen
lung, oferind o gamă largă de produse la cel mai
bun raport calitate/preț. Creșterea prognozată ce
va veni atât prin extinderea asigurată de noi filiale, 
mărirea cotei de piață, dar și prin atingerea unor
tipologii noi de client în portofoliul Consolight. “
a declarat Dl. Ionel Popa - Director General Consolight.



Apa�enența la nivel european - Grupul
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Consolight, ca membru activ al Grupului FEGIME,
oferă echipamente electrice și accesorii variate
(grupuri electrogene, transformatoare de putere
cu izolație în rășini sau ulei, celule electrice de
medie tensiune, aparataj de joasă și medie tensi-
une, etc.), si�eme de iluminat (surse, corpuri de
iluminat profesionale, corpuri de iluminat deco-
rative, aparataj pentru corpuri de iluminat,
si�eme pentru controlul iluminatului, �âlpi, etc.)
și servicii de proiectare pentru iluminat, precum și
producție de tablouri electrice.

Produsele oferite de Consolight sunt în confor-
mitate cu Standardele Românești și Europene,
ISO 9001 :2008,  Reglementăr i le  Tehnice 
în vigoare, fiind în același timp agrementate și
avizate pentru utilizarea în România și în U.E.

FEGIME operează la nivel european în 18 țări și
înglobează pe�e 240 de di�ribuitori profesioniști 
de echipamente electrice, aceștia însumând o cifră 
de afaceri de 5,4 miliarde Euro și 10 % cotă de piață.

Începând cu anul 2015 Consolight s-a alăturat
Grupului FEGIME ,  care reunește companii
independente de di�ribuție a echipamentelor
electrice, combinând avantajele oferite de pre-
zența internațională (�rategii unitare la nivel
european, schimb de informații și de experiență,
contracte globale cu mari furnizori, campanii 
promoționale desfășurate simultan în toate țările)
cu avantajele de înaltă calitate ale fiecărui 
membru, în beneficiul clienților și furnizorilor 
grupului.



Proiecte realizate
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Deosebit de atenți la discuțiile și suge�iile producătorilor 
de top, aspect extrem de folositor pentru a înțelege tendin-
țele pieței și direcțiile de acțiune, compania a derulat pro-
iecte în domenii variate de activitate în con�rucții.

Enumerăm doar câteva dintre proiectele la care am lucrat:
• Mall RIVIERA Cluj (echipamente electrice, curenți slabi
și cablări �ructurate, echipamente pentru medii ATEX);
• Reabilitare Stații combu�ibil LUKOIL (tablouri electrice);
• Reabilitare Spital Municipal Onești (echipamente el.,
tablouri electrice, surse neîntreruptibile de putere - UPS);
• Reabilitare Spital CFR Iași (echipamente, tablouri el.);
• Soluție backup Clinica “Uzina de Zâmbete” Iași (UPS-uri);
•  Autor i zare  ISU  C o m p l ex  C o m e rc i a l  E N G R O S  I a ș i ;
• Soluție backup clădire birouri UBC Iulius Mall Timișoara;
• Alimentare cu energie electrică Spital Tulcea (cabluri el.);
• Complex locuințe SADOVEANU Iași (echipamente el.,
si�eme de i luminat profesionale, cabluri  electrice) ;
• Complex locuințe ROUA Iași (echipamente electrotehnice,
corpuri  de i luminat profesionale,  cabluri  electrice) ;
• Reabilitare di�ribuție electrică DELPHI Diesel Iași (cabluri
electrice, soluții de cutii de di�ribuție cu bară capsulată);
• Alimentare cu energie electrică pentru hală de producție 
de anvelope auto Pirelli România - Slatina (tablouri electrice);
• Si�eme inteligente de alimentare electrică pentru consu-
matori casnici tip Si�em Sma� Home (tablou electric complex).

Proiectele de iluminat dezvoltate de depa�manentul 
no�ru de iluminat în ultima perioadă sunt următoarele:
• CTP Indu�rial Park Turda (soluții de iluminat Philips cu 
tehnologie LED pe șină pentru interior și perimetral);
• Mall AFI Cotroceni (soluții waterproof pentru parcări 
subterane și soluții de iluminat cu LED pentru birouri);
• Depozitul Central FAN Courier Ștefănești (soluții de 
iluminat profesional tip panel LED din gama Ledinaire, 
corpuri high-bay și waterproof LED din gama CoreLine);
• Spitalul de Recuperare din Iași (corpuri anibacteriene);
• Magazinul KAUFLAND Pavlov - Iași (corpuri de iluminat,
siguranțe electrice, cabluri electrotehnice, echipamente);
• Sala de spo� Târgul Frumos - Bârlad (cabluri electrice,
si�eme de iluminat și alte echipamente electrotehnice);
• UMF Iași (echipamente electrice și si�eme de iluminat);
• Primăria Zorleni - Vaslui (corpuri de iluminat �radal, 
generatoare de curent electric și tablouri electrice);
• Academia Navală Mircea cel Bătrân Con�anța (si�eme
profesionale de iluminat arhitectural pentru exterior);
• Depozit Farmaceutic Iași (tablouri electrice și iluminat);
• Patinoar Centrul Civic din Bârlad (in�alație nocturnă);
• Admini�rația Spațiului Public din Tulcea (si�em de 
iluminat �radal cu corpuri de�inate spațiului exterior);
• Parcare IKEA Pallady (stâlpi de iluminat și console);
• Shopping City Râmnicu Vâlcea (iluminat arhitectural);
• Hală Producție ICME ECAB București (proiectoare ATEX).



Consolight a devenit din 2015 unic distribuitor
în România al produselor ASSMANN

Consolight este pa�enerul perfect pentru 
integratori de sistem, distribuitori și electricieni!

Consolight, prin ofe�a ASSMANN, furnizează soluții 

inovatoare, de cea mai bună calitate și servicii 

profesionale complete!

Toate produsele dintr-o singură sursă!
Obțineți toate soluțiile de la un singur pa�ener, numai 
pentru a vă crește eficiența și a reduce co�urile!
Consolight vă oferă servicii personalizate și o gamă 
completă de produse.

Cea mai bună calitate la prețuri avantajoase!
Disponibilitatea, marketingul, achizițiile globale și 
ce�ificările garantează o calitate superioară la prețuri 
corecte!
Garantăm calitatea produsulor  ASSMANN prin 
Ce�ificarea de Management al Calității DIN EN ISO 9001: 
2008 și Ce�ificarea de Management de Mediu DIN EN 
ISO 14001:2009. Suplimentar, beneficiați de 25 ani 

Paletă cuprinzătoare cu pe�e 5.000 de articole!
Poți alege dintr-o gamă completă de produse de brand 
propriu DIGITUS. Sortimentul realizează vânzări mari, 
atât pentru comerțul cu amănuntul, precum și în 
proiecte complexe de Data Center.

Consultanța pentru fiecare gama de produse!
Oferim consultanță, documentație tehnică extinsă și 
mo�re precum și certificările de conformitate. Echipa 
noa�ră de vânzări, formată din personal specializat și 
in�ruit de către ASSMANN, vă �ă la dispoziție în 
problemele legate de produsele ofertate și suntem 
bucuroși să vă oferim asi�ență de specialitate în 
proiectare.

Pentru Infra�ructura de Cablaj Structurat e�e 
recomandată Gama DIGITUS Professional:
- cabinete cu montaj pe perete de până la 22U, dar și 
cabinete cu grad de protecție IP55;
- cabinete de pardoseală, cabinete pentru servere din 
gama Dynamic Basis, care îmbină designul elegant cu 
ușurința  montării și eficiența spațiului folosit;
- gama completă de cabluri de cupru, inclusiv CAT 7A;
- patchpanel-uri de înaltă densitate 24 po�uri 0.5U și 48 
po�uri 1U, tip V design;
- prize Rj45 Key�one - tool free CAT 5E/6A, cu faceplate-
uri RAL90003, ceea ce le face pe�ect integrabile în 
majoritate si�emelor de suporți si rame utilizate în 
piață;
- echipamente active, switch-uri Fa� Ethernet, Gigabit, 
inclusiv POE, Gigabit Network Hub, Media Convectoare 
Fa� Ethernet Print Server;
- cabluri de fibra optica, conectori, pigtails, splice 
Boxes, echipate și neechipate, MPO panels, ODF-uri;
- Digitus OnLine UPS cu dublă conversie, rackabile de 
1500 sau 3000 VA, cu posibilitatea de monitorizare, cu 
sma� card SNMP;
- Digitus Line-Interactive UPS între 600 și 2000 VA, cu 

Soluții profesionale pentru in�alații electrice
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Soluții pentru echipare tablouri electriceablomett  productie tablouri electrice

Prezentare generală

Produse și servicii

• Echipare tablouri de 4000A – 6300A 
• 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
• Cutii pentru organizare de şantier (COS)
• Softuri: Rapsodie Schneider, X-Energy Eaton, XLPRO3 Legrand
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Tabloul electric nu e�e doar o cutie plină de aparataj,
ci un si�em complex de elemente fiabile care trebuie să 
răspundă exigențelor Directivelor Europene și Standardelor 
Române în vigoare!

Consolight a înființat TABLOMET ca o necesitate de a răspunde cererii clienților de a cumpăra tablouri electrice de calitate
superioară. Sectorul de activitate al companiei înființate în 2008 e�e producerea și furnizarea de tablouri electrice de 
di�ribuție, automatizări și control indu�rial. Cu 25 de angajați - ingineri și electricieni autorizați ANRE - și facilități de producție
moderne, compania se bucură în prezent de o dezvoltare durabilă!

Obiectivul companiei e�e proiectarea și fabricarea de tablouri de joasă tensiune personalizate după cerințele proiectelor,
răspunzând în același timp cu un rapo� bun preț/calitate! 

Combinând cele mai noi tehnologii disponibile pe piața de profil, TABLOMET realizează tablouri electrice cu si�eme 
complexe integrate, care pot fi utilizate într-o gamă diversificată de aplicații casnice și indu�riale!

Calitatea fiecărui proiect implică o rețetă unică, dar în fiecare caz sunt
urmărite trei elemente: planificarea atentă a managementului de proiect,
utilizarea de materiale de calitate și, cel mai impo�ant, o echipă 
experimentată și in�ruită, pregătită să facă față oricărei provocări!

Prin furnizrea de soluții complete (la cheie), creșterea nivelului profesional,
pe�ecționarea continuă și �andardizarea modului de lucru, urmărim
creșterea eficienței și profitabilității, asigurând a�fel baza dezvoltării
viitoare pentru firmă, pentru fiecare angajat în pa�e cât și pentru pa�enerii
noștri de afaceri!

Tablourile electrice uzinate de TABLOMET sunt compacte și �abile!
Ace�ea fac montarea și cablarea să fie simple și sigure!



ablomett  productie tablouri electrice

Proiecte și ce�ificări

Pirelli Slatina (3200A) - EATON  SNRO Rulmenți Sibiu (2000A) - SCHNEIDER  Spitalul Grigore Alexandrescu (AAR 1600A) - SCHNEIDER  Ansamblul Hermes Dimitrie | | |
Pompei (2500A) - LEGRAND  Informatică Feroviară (1000A) - SCHNEIDER  Berăria H (1600A) - EATON  Fabrica Medicamente BIOFARM (3200A) - | | |
SCHNEIDER Güntner Group - JAEGGI România (3200A) - SCHNEIDER SPITALUL FUNDENI - Tablouri Săli operaţie - SCHNEIDER  ECOTERM Făgăraș - CENTRALA | | |
COGENERARE cu GAZ 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  Hală FAURECIA (3200A) - SCHRACK    Koton  Decatlon Băneasa| | |

PARTENER
CLUB PRISMA
SCHNEIDER ELECTRIC
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Avantajele colaborării cu profesioniștii de la TABLOMET:

• Aveți acces la experiența noa�ră acumulată în domeniu!
• Oferim servicii profesionale, adaptate oricărui buget!
• Suntem transparenți în privința co�urilor și optimizării ace�ora!
• Siguranța dumneavoa�ră e�e obiectivul no�ru principal!



Cumpărând de la Consolight produsele ELMAX, vei da lucrărilor tale o calitate cer�ficată la nivel european! 
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În anul 2019 am decis să ne regândim �rategia și am început să inve�im în dezvoltarea unui brand propriu de produse!
Brandul Elmax exi�ă deja de 3 ani pe piață, iar acum are o identitate vizuală nouă și o gamă mai diversificată, cu un 
po�ofoliu dedicat profesioniștilor (electricieni, in�alatori, integratori de si�eme, revânzători, și alții), menit să acopere 
segmentele de piață economic și �andard.

Po�ofoliul de materiale și echipamente Elmax e�e unul variat, fiind conceput a�fel încât să ofere calitate și siguranță în
 utilizare la prețuri competitive!

Pentru sectorul IT Consolight pune la dispoziție atât servicii de consultanță, cât si produse Elmax aflate pe �oc (cabluri 
de voce-date, conectică, rack-uri de perete, cabinete pentru server, paturi de cablu metalice sau PVC pentru 
managementul cablurilor). Pentru informații suplimentare, puteți să luați legătura chiar a�ăzi cu un speciali� Consolight!

Soluțiile de la Elmax pentru proiectele imobiliare (clădiri de birouri, mall-uri sau magazine, hale de depozitare sau de 
producție, case sau blocuri cu apa�amente, clădiri admini�rative) sunt următoarele:
    - canal de cablu metalic; 
    - tub flexibil metalic; 
    - bandă electroizolatoare;
    - canal de cablu PVC;
    - tub rigid PVC;
    - doze de aparat; 
    - aparataj electric modular, monobloc și aplicat (PT);
    - prelungitoare și derulatoare;
    - corpuri de iluminat (gamă în curs de dezvoltare).
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Soluții profesionale pentru in�alații electrice

Beneficiile produselor Mono pentru clienții noștri:
• rezi�ență la radiații UV;
• rezi�ență la temperaturi de până la 850ºC;
• tratament anti�atic al suprafețelor pentru
reducerea gradului de murdărire;
• montaj ușor prin clipsare.
  

Accesoriile gamei combină eleganța și simplitatea cu
calitatea înaltă și Standardele Europene și naționale!

Aparatajul  Mono LEON pe �il italian e�e disponibil în 
configurații de 2, 3, 4 și 7 module. E�e disponibil în culori
precum: alb, argintiu, fumuriu, antracit și titan.

Aparatajul Mono Despina e�e tip �andard german,
 robu� și practic pentru fixarea și demontarea rapidă și 
ușoară a ramei. E�e disponibil în culori: alb, fildeș, crem. 

Din septembrie 2019, Consolight va introduce în po�ofoliu
game noi de aparataj și accesorii de la brandul MONO.

Prin gama Mono Consolight oferă soluții pentru diferite 
spații,  în conformitate cu nevoile dumneavoa�ră de 
utilizare în diverse domenii actuale, acasă sau la birou!



 

Iluminatul profesional

Încă de la început CONSOLIGHT a comercializat produse 
pentru iluminat, însă în urma cu 4 ani a înființat un depar-
tament specializat pentru ge�ionarea proiectelor în sco-
pul  livrării celor mai bune soluții  de iluminat către clienți.

Depa�amentul are în componență personal calificat cu 
experiență în domeniu de pe�e 10 ani, ace�a fiind dotat 
cu echipamente care permit măsurători lumino-tehnice 
(luxmetre digitale ce�ificate, iar identificarea cu precizie 
a dimensiunilor unei incinte auditate se realizează cu tele-
metre profesionale cu laser).

Prin utilizarea unei game variate de echipamente profesionale de iluminat adaptate specificului proiectului abordat, 
propunem soluții pentru utlizarea corectă și eficientă a luminii, asigurând nivelul de iluminare optim în conformitate 
cu normativele și �andardele naționale și europene în vigoare (NP-061-02 Normativ pentru proiectarea și executarea
si�emelor de iluminat a�ificial din cladiri, SR 13201-1,2,3,4,5  Iluminat public).

Pentru dezvoltarea fiecărui proiect de iluminatul CONSOLIGHT vine în ajutorul clientului cu următoarele servicii:
• Evaluarea nevoilor (preluarea datelor tehnice, realizarea măsuratorilor lumino-tehnice, �abilirea re�ricțiilor și 
a  condițiilor de utilizare);
• Calcule de eficienţă energetică şi de e�imare a economiei realizate;
• E�imarea timpului de amo�izare a inve�iţiei.
• Realizarea ofe�ei tehnico-comerciale (realizarea calculului lumino-tehnic în Dialux, alegerea aparatelor de 
iluminat, �abilirea numărului de aparate de iluminat);
• Asi�enţă la implementarea proiectului;

Iluminatul inteligent cu LED

Conform �udiilor CONSOLIGHT, se remarcă tendința de înlocuirea a lămpilor cu incandescență, fluorescente, cu sodiu
 etc. cu corpuri de iluminat cu sursă LED integrată având o durată de viață mult mai mare. Ace�a e�e  principalul fac-
tor de creștere a pieței.În funcție de tipul de produs, segmentul  de iluminat cu LED va domina piața în viitor.

Cu un consum foa�e mic de energie şi o durată lungă de viaţă de pe�e 50.000 ore de funcționare, LED-urile au înre-
gi�rat un progres şi în alte aspecte impo�ante, cum ar fi limita temperaturii de culoare, indicele de redare a culorilor,
 fluxul luminos, nu conțin mercur, rezi�ență la șocuri și vibrații etc.

www.consolight.ro14
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Viziune și implementare 
Gama de echipamente:
• Corpuri pentru uz indu�rial, comercial și �radal;
• Corpuri de iluminat decorative de interior şi exterior;
• Corpuri de iluminat de siguranță echipate cu si�eme 
care asigură o autonomie de funcționare între 1-3 ore 
(Eaton-Cooper, Beghelli, Olympia);
• Corpuri de iluminat pentru medii speciale: corozive, 
din domeniul naval, petrolier, petrochimic, chimic, 
medical și medii explozive (antiex: Technor, Scame);
• Surse de iluminat clasice și cu LED;
• Stâlpi pentru iluminat și accesorii.

                                      Finanțarea potrivită pentru proiectele tale

Consolight, împreună cu pa�enerul de încredere Grenke, poate finanța solutii de infra�ructură de iluminat în 
mod eficient, fără avans până la 5 ani, în loc să se efectueze achiziții care sa blocheze cash-flow-ul companiei. 
Soluția noa�ră e�e independentă de bănci și de producători! 
Procesul poate fi unul extrem de simplu, rapid și adaptat fiecărei nevoi sau proiect! 
Alege împreună cu CONSOLIGHT echipamentele de care ai nevoie și vei beneficia de o ofe�ă specială!

PROIECTE REALIZATE DE CONSOLIGHT:

Soluții profesionale pentru in�alații electrice
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MARECHAL este deținătorul patentului prizelor și fișelor  DECONTACTOR

Gama sistemului DECONTACTOR se întinde de la 20A până la 250A.
Pentru amperaje mai mari MARECHAL oferă: 

 

Consolight, cu un larg portofoliu de clienți în zona de industrie, își lărgește gama de
produse cu adresabilitate directă în acet domeniu, prin echipamente de la producă-
tori de top din Europa specializați în corpuri de iluminat ATEX, prize industriale ATEX și 
NON EX, tablouri electrice ATEX, doze de conexiune ATEX. 

Particularitățile sistemului DECONTATOR față de produsele altor producători:
- Posibilitatea deconectării electrice ( fără arc electric ) și mecanice în sarcină prin 
apăsarea pe un buton, în perfectă siguranșță a personalului operator;
- Sistemul de contacte interioare din argint - nichel asigură o rezistență de contact 
foarte mică;

MARECHAL GmbH, prezent pe 5 continente, având  60 de ani de experiență, este un
 actor major în producția de echipamente dedicate industriei, infrastructurii și zonelor 
ATEX.

- Design compact;
- Grad mare de protecție IP66/IK69K - rezistente la căldură;
- Contacte auxiliare pentru comandă integrată în priză și fișă;
- Sistem autoejectabil.

- Gama PF - prize și fișe până la 600A, IP 66/67, sistem de intreblocaj mecanic și  
electric;
- Gama Ds4 - prize și fișe până la 400A, foarte compacte, IP 66/67, sistem de intre-
blocaj mecanic și electric.
Pentru aplicațiile dedicate zonelor ATEX, MARECHAL a dezvoltat sistemul
DECONTACTOR cu fișe și prize între 10A până la 680A.

GENERI s.r.o producător ceh, cu o solidă experiență atât în producția de echipa-
mente pentru zonele ATEX cât și integrator de soluții în acest domeniu, cu o 
bună flexibilitate a condițiilor comerciale este o bună alegere atunci când sunt 
necesare proiecte customizate sau echipamente de înaltă calitate la un preț 
competitiv. Generi este specialist în HEAT TRACING SYSTEM, putând alături de 
Consolight, să ofere atât soluții de perscriere de alegeri optime cât și de insta-
l a r e  e f e c t i v ă ,  p u t â n d  a b o r d a  p r o i e c t e  c o m p l e x e  l a  c h e i e .

GENERI produce o gamă largă de echipamente ATEX de la doze de joncțiune din 
aluminiu, oțel inoxidabil, tablouri electrice, posturi de măsură și control și posturi
de comandă.

CONSOLIGHT oferă astfel soluții pentru:
- Industria petrolieră;
- Industria producerii de energie electrică;
- Industria producătoare de oțel și aluminiu;
- Industria alimentară;
- Industria auto;
- Industria nucleară;
- Minerit, alimentare electrică macarale, mașini pentru tuneluri;
- Industria navală, porturi, industria aviatică, aeroporturi.

www.consolight.ro16



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consolight, având un departament specializat dedicat poiectelor de iluminat, 
prin profesioniștii săi vine în sprijinul clienților pentru a găsi cele mai optime soluții 
din punct de vedere tehnic și comercial, adăugând sistemele de iluminat ATEX
ale producătorului TECHNOR!

TECHNOR este unul dintre cei mai mari producători de iluminat ATEX, cu un foarte
ridicat nivel de experiență, oferind soluții pentru zonele EX: 1, 2, 21 și 222.

Corpuri de iluminat fluorescente EVF-P pentru zonele 1, 2, 21 și 222
Fabricate din policarbonat cu o ridicată rezistență la UV și mecanică IP 66/IK10,
cu o temperatură de funcționare între -20ºC + 50ºC. Gama cuprinde corpuri de 
iluminat cu tuburi fluorescente cu soclu G13 Philips TL-D sau echivalent de la
1 X 18 W până la 2 X 56 W.

Este disponibilă și varianta cu kit de emergență până la 180 de minute
Pentru medii unde se cere un grad de rezistență mecanică și la coroziune suplimentar
gama EVP-F vine cu corpuri de iluminat având flanșele din GPR.
- Poliester ranforsat cu fibră de sticlă IP66/IP69K IK 10, variantele cu kit de emer-
gență fiind atât permanente cât și nepermanente.
- Ambele familii au balast electronic și factor de putere >0,95

Corpuri de iluminat fluorescente RMS-560, 550, 540 pentru zonele 1, 2, 21 și 222
Ideale pentru aplicații ON și OF-SHORE, aplicații cu grad mare de coroziune sunt
fabricate, atât corpul lămpii cât și dispersorul de sticlă, conform Ale
cu sodiu G13 Philips TSI 304 din oțel inoxidabil. Disponibile cu puteri de la 1 X 18 W 
până la 2 X 36 W, tuburi fluorescent L-D, comandate de balast electronic, factor de
putere >0,95.
 
Variantele cu kit de emergență au până la 90 de minute autonomie
Toate aceste game de produse se regăsesc în varianta LED 16 W până la 2 X 32 W cu
flux luminos 2800-5000 lm, CRI Colour Rendering >80 și eficiență între 98 - 100 lm/k.

Corpuri de iluminat Flood Lighting
Destinate zonelor exterioare, iluminat stradal sau perimetral. Construite din
aluminiu cu un conținut redus de cupru și din sticlă călită seria Flood Lighting are
un spectru larg de putere. La cerere este posibilă aplicarea unor cicluri de vopsire 
care le face compatibile cu funcționarea în mediul marin.
Corpurile de iluminat din gama au IP 66, temperatura de funcționare -50 º C
până la + 50 º C, puteri de la 150 W până la 500 W.
Versiunile cu LED sunt cu puteri standard 10W/30W/60W/95W.

Pentru utilizarea lor în iluminatul de siguranță, kiturile de emergență au auto-
nomie de 180 minute furnizând un flux luminos constant de 650 m.

Corpuri de balizaj și semnalizare
Corpurile de iluminat de semnalizare pentru traficul aerian, sunt construite după
cele mai înalte tehnologii LED, cantitatea de căldură disipată fiind foarte mică,
având 100000 de ore de funcționare fără mentenanța necesară.    

Iluminat pentru zone cu  
potențial exploziv (ATEX) 
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Ledinaire

LED pur şi  
 simplu excelent
Corpurile de iluminat Philips Ledinaire, calitate ridicată  

la un preţ accesibil.

www.consolight.ro18
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80% economie de energie
100% satisfacție.

Ușor de instalat

Eficiență energetică 

Soluții complete de 

Mulțumită noilor LED-uri de ultimă generație, care 
sunt întotdeauna combinate cu cele mai eficiente 
soluții optice, gama Smart[4] 2.0 de la Gewiss 
garantează performanțe excelente de iluminat, un 
confort vizual mai mare și o calitate excelentă a luminii.

Smart[4] este alcătuit din două versiuni: 

Smart[4] LB | HB (LOW BAY/HIGH BAY):
Grad de protecție IP 66
IK 08
Timp de funcționare 120.000 h
Garanție extinsă de 5 ani

Smart[4] FL (FLOODLIGHT)-Proiectoare
Grad de protecție IP 66
IK 08

80% economie de energie
100% satisfacție.

Ușor de instalat

Eficiență energetică 

Soluții complete de 

Mulțumită noilor LED-uri de ultimă generație, care sunt 
întotdeauna combinate cu cele mai eficiente soluții optice, 
gama Smart[4] 2.0 de la Gewiss garantează performanțe 
excelente de iluminat, un confort vizual mai mare și o 
calitate excelentă a luminii.

Smart[4] este alcătuit din două versiuni: 

Smart[4] LB | HB (LOW BAY/HIGH BAY):
Grad de protecție IP 66
IK 08
Timp de funcționare 120.000 h
Garanție extinsă de 5 ani

Smart[4] FL (FLOODLIGHT)-Proiectoare
Grad de protecție IP 66
IK 08
Timp de funcționare 120.000 h
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• AC/DC 43 kW - 50 kW
• RFID

• AC 7 kW, 11 kW

• AC 7 kW, 11 kW, 22 kW
• RFID



 

 

 

 

Unica Allegro

Elementele esenţiale ale vieţii noastre sunt lucrurile mici.

Unica Allegro oferă tocmai acel element suplimentar esenţial, o 

alegere cu mult deasupra produselor obișnuite. 

Bucurie pură

Soluţii elegante, proaspete și inovatoare. 

Sedna
: noua generaţie de aparate 
ușor de instalat Instalare ușoară, cu un singur clic

 Rama și aparatul pot   ușor conectate
 Fără adaptoare pentru conectarea 
 clapetei și aparatului

Adâncime mică de montaj

 

Mai multă libertate la instalare cu doar    
 24 mm adâncime

Butoane de eliberare a cablurilor

 

Ușor de utilizat
 

Noua mecanică ușurează eliberarea  
  

 
conductoarelor

Intrări conice pentru cabluri

 

Introducere ușoară a conductoarelor în  
  

 
terminal, inclusiv pentru conductoarele mai groase

Testare confortabilă din faţă

 

Puncte de control pe partea frontală 
Testare posibilă fără dezasamblarea  

  
 

aparatului

Dimensiune reală
11,6 x 8 cm

Culori

din aceeasi gamă

Gama disponibilă

2 culori

pentru mecanisme

14 culori
pentru ramă

Unica Class          Unica Top             Unica Basic            Unica Plus

www.consolight.ro34
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Fereastră VISI-TRIP 
 Semnalizarea declanşării 

pe defect cu indicator 
mecanic roşu pe faţa 

întreruptorului automat

 

Blocare dublă prin clipsare 

care permite demontarea cu 

pieptenele de distribuţie 

montat

 

Borne izolate IP20 

 

 Spaţiu mare de 
marcare a 

circuitelor

Secţionare deplin aparentă
 Aptitudine de secţionare în 

sectorul industrial conform SR EN 

60947-2.

Acti 9

Descărcătoarele iQuick PRD cu tehnologie integrată 

sunt o inovaţie Schneider Electric, încorporând propriul 

întreruptor automat de protecţie.

Uşurinţă în alegere şi simplitate la instalare.

iQuick PRD

Gama inovatoare Harmony ce conţine butoane, comutatoare  și lămpi de semnalizare reușește să ușureze 
munca pentru tablotieri, integratori de sisteme și OEM. 

Aceste îmbunătăţiri se datorează :
 • Soluţiilor robuste ce reusesc să protejeze produsul la temperaturi extreme
 • Gamei largi de accesorii, ce include :  porturi noi USB si RJ45, potenţiometre, temporizatoare, etc. 
 • Design ergonomic care îmbunatăţește e cienta operatorilor 

Harmony

70°C



Trecerea la LED 
nu a fost niciodată 
atât de simplă

Gama Philips Ledinaire  include o selecţie de corpuri 
de iluminat cu LED care sunt eficiente energetic şi 
fiabile, la un preţ foarte accesibil. Păstrăm preţurile 
competitive concentrându-ne pe modelele cele mai 
cerute şi păstrând ambalajele şi serviciile simple. 
Evident, puteţi fi sigur că fiabilitatea produsului 
corespunde cu înaltele noastre standarde de calitate.

Iluminat accesibil de 

Calitate formidabilă la un preţ accesibil.

www.consolight.ro36
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Noua gamă profesională 
de senzori de mişcare
Senzorul potrivit pentru fiecare aplicaţie.
Reglare facilă cu ajutorul telecomenzii SMART.

Seria 3000.
8 Senzori. 4 Variante constructive.
5 Interfeţe. 108 Produse.

•  Fie cu infraroşu sau înaltă frecven ă şi iluminat cu senzor; – ţ

•  Lentile de mare precizie concepute pentru orice provocare;
•  Disponibili în variantă  pentru montaj pe şi sub tencuială. 

 
În formă pătrată sau rotundă.

• Interfee: COM1, PF, KNX, DALI, LiveLink.ţ

Toţi senzorii pot  ficontrolaţi 
de la distanţă prin intermediul 
telecomenzii SMART.

www.consolight.ro38
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Zumtobel este un furnizor de frunte la nivel internațional de soluții 
integrate de iluminat pentru pentru construcții de interior și exterior. 

De peste 50 de ani, Zumtobel a dezvoltat soluții inovatoare de ilumi-
nat personalizate care îndeplinesc cerințe extrem de exigente în 
ceea ce privește ergonomia, eficiența economică și compatibilitatea
cu mediul și oferă o valoare adăugată estetică.
 
Ca lider al inovării, Zumtobel furnizează o gamă largă de corpuri de 
iluminat premium și sisteme de control al iluminării pentru diferite 
domenii de utilizare a iluminatului:
-  Birouri;
-  Educație;
-  Retail;
-  Hoteluri;
-  Arta si Cultura;
-  Sănătate și îngrijire;
-  Industrie și Inginerie;
-  Iluminat arhitectural fațade.

THORN ECO  este o gamă economică a grupului Zumtobel de corpuri 
de iluminat cu LED-uri de ul�mă generație, ideale pentru înlocuirea 
tuturor surselor de iluminat tradiționale, precum și a instalațiilor noi.

Produsele sunt concepute pentru a sa�sface nevoile clienților moderni, 
 oferind o calitate sporită a iluminatului, economii substanțiale de energie 

și o durată de viață mai mare. 
Gama Thorn Eco este ușor de instalat și are nevoie de puțină întreținere.
Thorn Eco este alegerea numărul unu pentru soluțiile economice de 
iluminat cu LED-uri.



ro
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Terra HP
175 kW - 350 kW

Terra 54 
  50 kW

AC Wallbox
4.6 kW - 22 kW

DC Wallbox 
24 kW

Smarter Mobility

Terra 24 
  20 kW
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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.

43www.consolight.ro

Sisteme complete
de paratrăsnet
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40 - 99 kVA

100 - 149 kVA

150 - 250 kVA

10 - 39 kVA

250 - 3000 kVA

Game generatoare:
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Cutiile metalice MHS cu contrapanou cu montare aparentă, sunt potrivite în principal
pentru aplicațiile industriale unde este solicitat un grad de protecție (IP) ridicat. Grad
de protecție IP66 pentru cutiile cu o singură ușă și IP55 pentru cutiile cu două uși.
Utilizarea oțelului de calitate reprezintă elementul cheie pentru robustețe și rigiditate
cu IK10. Plăcile pentru presetupe, atât la partea inferioară cât și superioară a cutiei, 
o f e r ă  o  a d a p t a r e  f o a r t e  u ș o a r ă  l a  s o l i c i t ă r i l e  d u m n e a v o a s t r ă .
De asemenea, datorită simetriei, puteți schimba poziția ușilor prin simpla întoarcere
a cofretului!

Cutii metalice MHS, IP66

Întreruptoarele automate în carcasă turnată cu declanșator electronic Ex9M6 sunt 
destinate în principal aplicațiilor de distribuție. Avantajul declanșatorului electronic 
este precizia și fiabilitatea, comparativ cu declanșatorul termomagnetic. Testarea 
conform cu standardul IEC / EN 60947-2 asigură protecțiile pentru o gamă largă de
aplicații, inclusiv separarea circuitelor.
Aceste întreruptoare au capacităti de rupere de la 50 kA până la 100 kA. Tensiunea 
nominală de ținere la impuls Uimp 8 kV face posibilă utilizarea acestora chiar în 
sisteme cu unde de supratensiune tranzitorie de mare intensitate, de exemplu în 
industria grea.
Întreruptoare automate cu categoria de utilizare B.

Livrarea standard include cutia, ușa, contrapanou, plăcile pentru presetupe, suporți 
prindere pe perete și materiale de montaj.

Ex9M6 - Întreruptoare automate cu declanșator electronic

Releele cu impuls Ex9JU sunt potrivite pentru aplicații rezidențiale și comerciale. 
Contactele change-over își schimbă starea când bobina este energizată. Sunt 
utilizate în principal în procesele de automatizare pentru controlul iluminatului, 
sistemelor de încălzire, ventilații, pompe, pompe de încălzire și alte aplicații. 
Releele cu impuls sunt oferite în doua variante cu un curent nominal de 16 sau 
32 A. Fiecare versiune are posibilitatea de a avea 4 contacte. Releele dispun de 
un comutator de selecție pe partea frontală pentru comandă manuală.

Ex9JU - Releu cu impuls 
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ECHIPARE TABLOURI ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE ŞI AUTOMATIZĂRI 

• Echipare tablouri electrice de distribuție
 Aparatură de distribuţie electrică de joasă şi medie tesiune•
 Siguranţe automate, contactoare, transformatoare, sonerii•
 Contoare monofazate, trifazate, softuri citire contoare•
 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

• Conectică industrială, prize și fise industriale, adaptoare
 Panouri de distribuție pentru organizare șantier•
 Cutii de distribuție și doze•
 Prelungitoare și derulatoare casnice și industriale•
 Papuci şi pini terminali•
 Siguranțe fuzibile•

• Aparataj antiex 

SCULE ELECTRICE ŞI TRUSE

• Scule electrice pentru găurire, tăiere, împuşcare
 Scule de mână şi truse pentru electricieni•
 Accesorii electrice•

  Dispozitive de protecţie şi amorsare (PDA)•
 Platbandă zincată termic şi din inox •
 Electrozi împământare•
 Structură metalică pentru panouri fotovoltaice•
 Degivrare şi încălzire în pardoseală•

ELEMENTE DE ÎMPĂMÂNTARE ŞI PARATRĂSNET  

Soluții profesionale pentru in�alații electrice
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Soluții profesionale pentru in�alații 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•

• Jgheaburi și 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, 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 

TRASEE METALICE DE CABLURI ŞI ELEMENTE DE ÎMPĂMÂNTARE ŞI PARATRĂZNET

TRASEE, DOZE DIN PVC, ELEMENTE DE FIXARE

SISTEME DE VENTILAŢIE DOMESTICE ŞI INDUSTRIALE
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Soluții profesionale pentru in�alații electrice

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 speciale pt. 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 - ANTIEX

Lighting

• Senzori

www.consolight.ro52



Soluții profesionale pentru in�alații electrice

• 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 sau 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
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Soluții profesionale pentru in�alații electrice

• 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, PERKINS•

BARE CAPSULATE DE FORŢĂ ŞI ILUMINAT

GRUPURI ELECTROGENE

• Cleme omega, cleme şir, cleme intermediare
 Conectori terminali, conectori rapizi•
 Reglete de trecere•
 Bride, coliere•
 Bandă de fixare, de montaj•

CONECTICĂ ŞI ACCESORII

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•

PANOURI FOTOVOLTAICE

• Panouri fotovoltaice policristaline 255W – 275W + accesorii 
 Certificări: CE, TUV NORD IEC/TS 62941, ISO 9001•
 25 ani garanție•

STATII DE INCARCARE ELECTRICA

• Sectoare de business, rezidențial, spații publice
 Echipare: una, două, sau mai multe prize; posibilitate conexiune în rețea•
 Accesorii disponibile•

www.consolight.ro54





www.consolight.ro
www.depozit-electrice.ro www.tablomet.ro

ablomett  productie tablouri electrice
 CONECTATI  LA  VIITOR

Timișoara

București

Craiova

Constanța

Bacău

Iași

Galați

Brașov

Sibiu

Cluj

Târgu Mureș

Ploiești
Pitești

Oradea

Baia Mare
Suceava

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. Bazaltului nr. 7
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. Enric Baader nr. 6 (Gara de Est)
Tel: 0356 46 04 71 / (72) (73)
Fax: 0356 46 04 70
Email: timisoara@consolight.ro

Filiala Bucureşti - Militari
Bd. Preciziei, nr. 34 corp D19 – D20
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. Bucureti-Urziceni nr. 16, Pav. P7, Stand A5Ş ş

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

Filiala Sibiu
Calea Turnisorului nr. 20
Tel: 0369 44 14 48
Fax: 0369 44 14 53
Email: sibiu@consolight.ro

Filiala Galaţi
Bd. G. Cosbuc nr.223A , cam. 3 , 4
Tel: 0336 40 14 52
Fax: 0336 40 14 53
Email: galati@consolight.ro

ACOPERIRE NAȚIONALĂ

Filiala Oradea
Str. Sucevei nr. 14, cam. 103
Tel: 0359453443
Fax: 0359453444
Email: oradea@consolight.ro 

Reprezentanţi locali: Bacău, Baia Mare, Pitești, Ploiești, Suceava, Târgul Mureș 

Reprezentanți locali

Filiale

LEGENDĂ:


