
S O LU Ţ I I  E L E C T R I C E  P R O F E S I O N A L E



„Consolight sărbătorește 25 ani de pasiune și 
măiestrie iar orientarea sa către viitor este clară.

Realizăm că, ceea ce am construit cu seriozitate 
și responsabilitate nu se numeau doar proiecte 
de instalații electrice, ci soluții pentru progresul 

comunităților și al orașelor. Pentru că suntem într-un 
an aniversar, privim cu bucurie sfertul de veac care 

a trecut și suntem siguri că ne vom dubla încrederea, 
curajul și optimismul pentru următorii 25.”

Ionuţ Popa, CEO
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DESPRE NOI
25 de ani împreună

CONSOLIGHT este o companie cu 100% capital privat românesc, lider în distribuția de materiale 
și echipamente profesionale pentru instalații electrice, orientată spre adopția de noi tehnologii, 
sustenabilitate și inovație. Astfel, ajutăm clienții să descopere moduri optime de a integra și folosi 
componentele electrice în proiecte eficiente.

CONSOLIGHT este un bun exemplu de antreprenoriat de succes din țara noastră. În 25 de ani de provocări și 
adaptări la schimbările mediului de afaceri, am trecut de la un business mic de distribuție la unul dintre cele 
mai cunoscute branduri de pe această piață. Cum? Având mereu o relație bună cu producătorii și clienții - 
adaptând portofoliul și serviciile, astfel încât să corespundă exigențelor lor.

Încă de la început, am crescut într-un ritm susținut și impresionant iar astăzi avem peste 12 sucursale în 
întreaga țară. Creșterea noastră este atribuită angajamentului de a oferi clienților produse atent selectate, 
servicii excelente, care încă ne modelează dezvoltarea și ne determină creșterea și succesul în viitor - un 
viitor care promite chiar beneficii mai mari pentru clienții noștri și securitate pentru angajați.

Clienții CONSOLIGHT sunt siguri că produsele oferite reprezintă producătorii de top din industria electrică, 
care stau în spatele performanței produselor lor și sunt dedicați furnizării de inovații cu scopul de a satisface 
cerințele actuale. 

Lucrăm mereu pentru a rămâne un partener de încredere și prima opţiune a clienților pe termen lung, oferind 
o gamă largă de produse la cel mai bun raport calitate/preț.

“CONECTAŢI LA VIITOR” 
este o declaraţie de poziţionare în avangardă care implică know how, soluţii moderne și servicii care să 
ducă la eficientizarea relațiilor de afaceri dezvoltate de noi.

Lucrăm pentru viitor. Prețuim parteneriatele în termeni egali. Ne străduim să depășim așteptările clienților 
noștri.

Apartenența la Grupul  
Prezență la nivel European

Grupul reunește companii independente de distribuție a echipamentelor electrice, combinând avantajele 
oferite de prezența internațională - strategii unitare la nivel european, schimb de informații și de experiență, 
contracte globale cu marii furnizori, campanii promoționale desfășurate simultan în toate țările - cu 
avantajele date de flexibilitatea, agilitatea și serviciile de înaltă calitate ale fiecărui membru, în beneficiul 
clienților și furnizorilor grupului.

Ca parte a acestui grup, aderăm la aceleași valori comune și dorim să contribuim la dezvoltarea locală și 
internațională.
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ISTORIC
Repere importante:

MISIUNE / VIZIUNE
Intenționăm să devenim furnizorul preferat 
de produse, echipamente și soluții 
electrice, cu cele mai competitive servicii, 
oferite de o echipă mereu conectată la 
nevoile clienților.

Focusul nostru constă în identificarea 
cerințelor pieței, a produselor și 
producătorilor potriviți pe care să le 
includem în proiecte cadru sau în soluții 
integrate personalizate. 

DE CE CONSOLIGHT?
• Pentru că veţi avea alături o echipă care vă va 

susţine pe tot parcursul proiectelor;

• Pentru că facem ceea ce știm cel mai bine: aducem 
împreună produse, idei, tehnologii și concepte 
obținând soluții puternice;

• Pentru portofoliul mare de produse și acoperirea 
națională;

• Pentru că ne-am dezvoltat departamente dedicate 
în care construim cele mai bune soluții;

• Pentru un viitor mai bun, care urmăreşte 5 piloni 
principali: resurse umane, produse, logistică, 
societate şi mediu.

2021 
Lansare platformă online

2020 
Achiziţie CENTRU LOGISTIC Bucureşti - 3000 mp

2017 
Deschidere filiale SIBIU, GALAŢI, MILITARI 

2013 
Deschidere filiale CLUJ & OTOPENI

2015 
Devine membru FEGIME

2009 
Deschidere filiale CONSTANŢA & TIMIŞOARA

2011 
Deschidere filiale BRAŞOV & CRAIOVA 

2006
Deschidere filială IAŞI

2008 
Înfiinţare companie TABLOMET 

1997- 2006 
Coordonare 5 locaţii magazine vânzare En detail

1996 
Înfiinţare companie CONSOLIGHT
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Soluții  

ELMAX
În anul 2019 am decis să ne regândim strategia și 
am început să investim în dezvoltarea unui brand 
propriu de produse numit ELMAX! 

Acest brand există deja de 3 ani pe piață, s-a 
adaptat constant pieței, iar acum înglobează o 
gamă de produse mult mai diversificată, cu un 
portofoliu dedicat profesioniștilor (electricieni, 
instalatori, integratori de sisteme, revânzători etc.). 
Soluțiile prezentate sub acest nume sunt menite să 
acopere segmentele de piață economic și standard. 
Suita de materiale și echipamente Elmax este una 
variată, fiind concepută astfel încât să ofere calitate 
și siguranță în utilizare la prețuri competitive! 

Pentru sectorul IT, punem la dispoziție atât servicii 
de consultanță, cât şi produse ELMAX aflate pe stoc 
(cabluri de voce-date, conectică, rack-uri de perete, 
cabinete pentru servere, paturi de cablu metalice 
sau PVC pentru managementul cablurilor). 

Soluțiile de la ELMAX pentru proiectele imobiliare 
(clădiri de birouri, mall-uri sau magazine, hale de 
depozitare sau de producție, case sau blocuri 
cu apartamente, clădiri administrative) sunt 
următoarele:

• jgheab 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).

Accesorii  montaj

Aparataj

Jgheab metalic Iluminat

Achiziționând produsele ELMAX, veți da lucrărilor o calitate certificată la 
nivel european!
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ablomettt productieproductie tablouri electricetablouri electrice

Tablomet 
Soluții pentru uzinare  
tablouri electrice

Tabloul electric nu este doar o cutie plină de aparataj, ci un sistem complex de elemente fiabile care trebuie 
să răspundă exigențelor impuse de Directivele Europene și Standardele Române în vigoare!

În 2008, Consolight a înființat TABLOMET din dorința de a răspunde cererii clienților de a achiziționa tablouri 
electrice de calitate superioară. Firma este specializată în producția și furnizarea de tablouri electrice de 
distribuție, automatizări și control industrial. 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 este proiectarea și uzinarea de tablouri de joasă tensiune personalizate după cerințele 
proiectelor, la un raport bun preț / calitate! Combinând cele mai noi tehnologii disponibile pe piața de profil, 
TABLOMET realizează tablouri electrice cu sisteme complexe integrate, utilizate într-o gamă diversificată de 
aplicații rezidențiale și industriale!

Produse și Servicii 

• Echipare tablouri de 4000A - 6300A; 
• Integrare şi ofertare sisteme BMS (clădiri inteligente);
• Punere în funcţiune (P.I.F.) tablouri electrice;
• Implicare pe tot cliclul de viață - execuţie, implementare şi mentenanţă;
• Echipare tablouri electrice de putere; 
• Echipare tablouri electrice automatizări şi control industrial;
• Echipamente electrice compensare factor de putere;
• Anclașare automată de rezervă (AAR);
• Cutii pentru organizare de şantier (COS);
• Software utilizat: Rapsodie Schneider, X-Energy Eaton, XLPRO3 Legrand.
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ablomettt productieproductie tablouri electricetablouri electrice

Calitatea fiecărui proiect împlică 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 important, o echipă 
experimentată și instruită, pregătită să facă față oricărei provocări! 

Prin furnizarea de soluții complete (la cheie), extinderea nivelului profesional, perfecționarea continuă 
și standardizarea modului de lucru, urmărim creșterea eficienței și profitabilității, asigurând astfel baza 
dezvoltării viitoare pentru firmă, pentru fiecare angajat în parte cât și pentru partenerii noștri de afaceri! 

Tablourile electrice uzinate de TABLOMET sunt compacte și stabile!  
Acestea fac ca montarea și cablarea să fie simple și sigure!

Avantajele colaborării cu profesioniștii de la TABLOMET:  

• Aveți acces la experiența noastră în domeniu și la servicii profesionale; 

• Oferim soluții adaptate oricărui buget; 

• Suntem transparenți în privința costurilor și optimizării acestora; 

• Punem siguranța pe primul loc.

Soluții pentru uzinare 
tablouri electrice
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PROIECTE
Ecoterm Făgăraș - CENTRALA COGENERARE cu GAZ 20 MW (AAR 3200 A) - ABB 

Atenor Floreasca (2500 A) - EATON

Pirelli Slatina (3200 A) - EATON 

Ursus Buzău (2500 A) - EATON

NX DATA - CENTRE DE DATE (1600A) - EATON  

SNRO Rulmenți Sibiu (2000 A) - SCHNEIDER 

Spitalul Grigore Alexandrescu (AAR 1600A) - SCHNEIDER  

Informatică Feroviară (1000 A) - SCHNEIDER 

Fabrica Medicamente BIOFARM (3200 A) - SCHNEIDER

Güntner Group - JAEGGI România (3200 A) - SCHNEIDER 

Spitalul Fundeni - Tablouri săli operaţie - SCHNEIDER  

U.M. Midia şi Mangalia (1600 A) - SCHNEIDER 

Hală FAURECIA (3200 A) - SCHRACK 

Rezidential 102, The Address (800A) - LEGRAND

Gafencu 94 (800 A) - LEGRAND

Ţiriac Tower (2500 A) - LEGRAND

One Cotroceni (3200 A) - LEGRAND

Stadion Giuleşti - Rapid (2500 A) - NOARK
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SOLUŢII PENTRU BIROURI
Iluminarea corectă este vitală pentru bunăstarea și productivitatea la locul de muncă. Nu numai că trebuie să 
fie perfectă pentru ochi, dar este nevoie, de asemenea, să fie plăcută și în concordanță cu design-ul locului. Ori 
de câte ori este posibil, un spațiu de lucru ar trebui să aibă cât mai multă lumină naturală din ferestre. 

Dincolo de aceasta, companiile învață să se îndepărteze de clasica iluminare cu lumină fluorescentă și să 
devină creativi cu soluții de iluminat funcționale și estetice.

Iată câteva dintre recomandările noastre. Aceste soluții de iluminare sunt adaptate la designul și funcția 
spațiului - folosiți-le pentru a vă inspira și a ajuta la iluminarea clădirilor de tip office.

Elmax - Panou LED 
 
Panourile LED sunt create special pentru înlocuirea simplă și eficientă a 
corpurilor clasice. Pentru că ne dorim ce e mai bun pentru clienții noștri, 
considerăm că unul dintre cele mai importante aspecte ale unei colaborări de 
succes este calitatea produselor propuse, dar și prețurile accesibile. Panourile 
LED încastrate din gama Elmax au posibilitatea de echipare cu kit de emergență 
cu autonomie 1-3 ore.

Beneficii şi caracteristici

• Puterea electrică instalată de 40W;
• Eficiență luminoasă de 100lm/W;
• Culoare alb neutru (4000K). GARANŢIE

5
ANI
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Philips Led - Panou Ledinaire 
 
Gama Ledinaire conține corpuri de iluminat cu LED standard, la cele mai înalte niveluri de 
calitate Philips și la un preț competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă - exact ceea ce 
aveți nevoie.

Beneficii şi caracteristici

• Calitatea și fiabilitatea Philips;
• Reducerea consumului de energie;
• Lumină difuză, confortabilă;
• Design modern, discret;
• Disponibilitate accesorii pentru tavan tencuit, 

montaj pe suprafețe și suspendat;
• Clasă de siguranță II, culoare alb neutru (4000K).

Trilux - Corp de iluminat încastrat cu LED
 
2330 LED este un corp de iluminat încastrat în tavane casetate având puncte cu o distribuție plăcută și uniformă 
a luminii. Corpul este potrivit pentru stațiile de lucru VDU. Datorită tehnologiei multi-lumen, fluxul luminos poate 
fi adaptat condițiilor de amplasare. Aplicațiile tipice sunt birouri, coridoare, foaiere, săli de conferințe, zone de 
vânzare și zone de așteptare. 

Beneficii şi caracteristici

• Intensitate luminoasă flexibilă;
• Eficienţă energetică;
• Eficienţă ridicată și durată de viaţă fiabilă;
• Posibilități suplimentare de instalare (cadru de montare și accesorii de suspensie disponibile separat).

Ledvance - Panou LED Performance 625
 
Panourile LED cu montaj suspendat sunt ideale pentru birouri sau alte tipuri de spaţii interioare unde există 
tavan casetat sau din gips carton. 

Beneficii şi caracteristici

• Economii de energie datorită eficacității ridicate 
a sistemului: până la 120 lm/W;

• Lumină confortabilă și consistență ridicată a 
culorilor;

• Servicii extinse precum monitorizarea energiei și 
întreținerea de la distanță posibilă cu versiunile 
DALI;

• Lumină sclipitoare scăzută datorită dispozitivului 
de comandă electronic special.

GARANŢIE

5
ANI

GARANŢIE

3
ANI
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SOLUŢII PENTRU HOLURI 
Iluminarea zonelor de circulație pe culoarele unei clădiri, pe lângă funcția de bază, ar trebui să permită și o 
orientare plăcută. Zonele de recepție luminoase și panourile de informații iluminate corespunzător facilitează 
orientarea inițială și direcționează atenția vizitatorilor. 

Mai jos alegerea noastră în cazul interioarelor clădirilor de birouri. Soluțiile propuse se adaptează la designul și 
funcția spațiului - folosiți-le pentru a vă ajuta la iluminarea holurilor clădirii în care vă desfășurați activitatea.

Philips Led - CoreLine SlimDownlight
 
CoreLine SlimDownlight este o gamă inovatoare de corpuri de iluminat încastrate și montate la suprafață. Este 
proiectată pentru a înlocui corpurile de iluminat Downlight existente cu tehnologia lămpii CFL-ni / CFL-l și oferă 
iluminare uniformă, naturală în mai multe medii. Instalarea simplă și ușoară face din acest produs o soluție 
ideală de economisire a spațiului, în special pentru proiectele cu spațiu de montaj limitat. 

Beneficii şi caracteristici

• Economie de energie și durată de 
viață lungă; 

• Înălțimea produsului potrivită pentru 
mai multe tipuri de tavan;

• Efectul natural al luminii creează un 
aspect confortabil, de înaltă calitate;

• Opțiuni multiple disponibile:  
650 / 1100 / 2100 lm; 3000K / 4000K; Dali.

GARANŢIE

5
ANI



www.consolight.ro14

Ledvance - DOWNLIGHT ALU
 
Conceput special pentru spaţii interioare. Forma sa discretă oferă un plus de personalitate oricărei încăperi. 
Ideal pentru iluminare generală: zone publice, scări, coridoare, foaiere și magazine.

Beneficii şi caracteristici

• Eficacitate luminoasă ridicată;
• Economie de energie de până la 60%;
• Lumină omogenă;
• Design funcțional;
• Instalare ușoară cu conexiune rapidă.

GARANŢIE

5
ANI
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SĂLI DE CLASĂ
Condițiile de iluminare incorecte din sălile de clasă sunt o problemă comună în întreaga lume. O iluminare slabă 
provoacă oboseala ochilor și împiedică concentrarea. Soluția ideală pentru iluminatul sălii de clasă vine de la 
tehnologia LED, care este eficientă din punct de vedere energetic, ecologică, reglabilă și oferă rezultate optime 
în ceea ce privește distribuția luminii, strălucirea și precizia culorii - luând în considerare și lumina naturală a 
soarelui. Soluțiile corecte se bazează întotdeauna pe activitățile la clasă realizate de elevi. Săli de clasă bine 
iluminate pot fi realizate cu produse corect selectate, iar economiile de energie pe care le produc pot acoperi 
costul instalării lor.

Philips Led - LEDINAIRE SM060C 
 
Sistemul este destinat iluminării claselor și se montează pe tavan cu două suporturi de montare şi piese de 
suspensie din plastic între suporturi şi corpul de iluminat. Nu este posibilă alimentarea din corp în corp iar 
instalarea este fără îndepărtarea lămpii şi a capacului.

Beneficii şi caracteristici

• Sursă de lumină alb neutru;
• Clasă de siguranță I;
• Reduce consumul de energie.

GARANŢIE

3
ANI
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Ledvance - CORP LINEAR INDIVILED
Corp de iluminat montat la suprafață: Permite montajul unui singur corp de iluminare sau a unei linii de lumină.

Beneficii şi caracteristici

• Distribuție omogenă a luminii și orbire redusă datorită opticii IndiviLED;
• Opțiuni multiple de montare;
• Economii de energie de până la 50%;
• Structură robustă cu IK06;
• Lumină sclipitoare scăzută datorită dispozitivului de comandă electronic special.

GARANŢIE

5
ANI
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Philips Led - Proiector CoreLine
 
Proiectorul CoreLine este conceput pentru a înlocui proiectoarele cu halogen 
şi cele bazate pe standardul CDM din magazine și hoteluri. Acest corp de 
iluminat pe șină le permite retailerilor să își pună în evidență produsele sau 
să evidențieze anumite obiecte. Designul simplu, integrat și două variante 
de unghi de distribuție luminoasă, fac ca proiectorul CoreLine să fie relevant 
pentru numeroase aplicații.

Beneficii şi caracteristici

• Costuri operaţionale reduse; 
• Înlocuire de tip unu-la-unu pentru proiectoarele 

convenționale, bazate pe standardul CDM;
• Finisajul curat și simplu asigură integrarea în multe tipuri 

de amenajări interioare;
• Design discret, cu finisaj alb sau negru.

SOLUŢII PENTRU MAGAZINE
Înțelegem că iluminatul ar trebui să fie întotdeauna mai mult decât funcțional. Iluminatul are puterea de a 
ridica starea de spirit, de a spori productivitatea și de a crea ambianța pe care o aveți în minte. Fără experiență 
și îndrumare profesională, nimic din toate acestea nu este posibil.

Indiferent de natura ambianței necesare, de excentricitățile spațiale, de nevoile specifice sau de obiectivele 
generale de iluminare, vă putem ajuta să oferiți clienților experința pe care o visați. 

GARANŢIE

5
ANI
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Ledvance - Tracklight Spot Compact - TR SP 
COMPACT D100 28W 930 NFL WT
Ledvance Tracklight Spot Compact D100 28W 930 NFL Alb se caracterizează printr-un set de 
specificații: temperatura sa care face posibilă crearea unei atmosfere plăcute și confortabile, 
făcându-l alegerea potrivită pentru magazine. Codul de culoare, 930 - White Warm, nu include 
doar temperatura culorii, care a fost deja menționată, ci și redarea culorii, care este definită de 
capacitatea de a ne face să distingem toate culorile obiectelor iluminate. Redarea culorilor acestui produs este 
de 90-99 și, prin urmare, excelentă pentru utilizarea acestui produs. 

Beneficii şi caracteristici

• Design atemporal potrivit pentru interioare de înaltă calitate;
• Include adaptor trifazat compatibil cu piesele din gamele 

NORLUX, GLOBAL, NUCO, NORDIC;
• Fără distragerea atenției de la obiectele iluminate datorită 

designului redus;
• Lumină sclipitoare scăzută datorită dispozitivului de 

comandă electronic special.

GARANŢIE

5
ANI
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SOLUŢII PENTRU PARCĂRI
Garajele şi parcările subterane sunt de cele mai multe ori deschise non-stop. Un iluminat bun pe întreaga 
suprafață este important pentru siguranța utilizatorilor și a vehiculelor. Însă, dacă lumina este aprinsă 
permanent, energia este irosită. Iluminatul controlat de senzori în combinaţie cu reţeaua inteligentă și 
comutarea luminii vă pot ajuta.

Philips Led - Gama CoreLine Waterproof  (etanşe la apă)
 
Gama de produse cu LED CoreLine Waterproof poate fi folosită pentru înlocuirea 
corpurilor de iluminat etanșe la apă tradiţionale. Instalarea şi întreţinerea lor 
este foarte uşoară. Practic, este o simplă trecere.

Beneficii şi caracteristici

• Potrivită pentru proiecte în care rezistenţa la vandalizare și  
etanșeitatea la apă sunt importante; 

• Uşor de instalat;
• Eficiența energetică de până la 140 lm/W și durata lungă de 

viață 50.000 h, L75;
• Lumină rece, albă neutru (4000K);
• Economii imediate.

GARANŢIE

5
ANI
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Trilux Twenty 3 - 2315 LED
 
Corp de iluminat etanș cu LED, cu flux luminos reglabil, sistem de conectare rapidă și cu sistem de instalare 
simplu, fără a fi nevoie de scule. Această gamă se evidențiază prin gradul de protecție ridicat împotriva 
pătrunderii apei și prafului până la nivelul IP65 și împotriva șocurilor și impactului până la nivelul IK08. 

Beneficii şi caracteristici

• Variante cu cabluri integrate sau cu cablu disponibil separat;
• Potrivit pentru montare atât suspendat cât și aparent pe perete sau tavan;
• Policarbonat stabilizat la UV - robust și fiabil;
• Eficiență ridicată (până la 115 lm/W) și durată de viață solidă (50.000 h, L65).

Ledvance - Damp Proof Gen 2
 
Corpurile de iluminat cu LED din gama LEDVANCE Damp Proof generația 2 îndeplinesc cele mai 
exigente cerințe tehnice și au un raport calitate-preţ excelent. Corpurile au o eficiență de peste 
135 lm/W, o durată de viață de funcționare îndelungată. Această gamă de lămpi LED se poate 
monta suspendat, accesoriile de montaj fiind incluse. Se utilizează pentru iluminatul liniilor de 
asamblare, depozitelor logistice, parcărilor subterane, service-urilor auto, atelierelor, camerelor 
tehnice şi a altor aplicaţii din domeniul industrial.

Beneficii şi caracteristici

• Grad de protecţie la praf și apă IP65 iar clasa  
de rezistență la impact IK08;

• Economii de energie de până la 60%;
• Lumină distribuită uniform.

GARANŢIE

5
ANI
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Philips Led - Ledinaire pentru montaj la înălțimi mari
 
La fel ca orice produs din gama Ledinaire, corpul pentru montaj la înălțimi mari vine cu un nivel ridicat de 
calitate Philips și un preț competitiv. Fiabil, eficient din punct de 
vedere energetic și accesibil - exact ceea ce aveți nevoie.

Beneficii şi caracteristici

• Instalare fără probleme cu suspendare într-un 
singur punct; 

• Înlocuire 1 la 1 pentru corpurile de iluminat la 
înălţimi mari convenţionale;

• Economii la energie de până la 55% în comparaţie 
cu sistemul HID.

SOLUŢII PENTRU DEPOZITE
În ceea ce privește halele mari cum ar fi centrele de distribuţie / depozitele, decizia de selecție a unui sistem de 
iluminat dedicat este critică în obţinerea rezultatelor optime şi în scăderea costurilor. Iluminatul are o influenţă 
majoră asupra performanţelor şi eficienţei celor care îşi desfăşoară activitatea în aceste locații, cu efect direct 
asupra performanțelor vizuale și a stării de spirit a lucrătorilor. 

Rămânem aproape de clienți cu soluţii inovatoare care să reducă atât costurile de instalare cât şi de utilizare.

GARANŢIE

3
ANI
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Trilux - 2380 LED
 
LED-ul 2380 de la Trilux este un spot de iluminat înalt pentru depozite comerciale și săli de expoziții și facilități de 
producție. Cu grad de protecție IP65 este potrivit pentru camere cu umiditate ridicată și disponibil în pachete de 
3 lumeni. Suspensia cu un singur punct face din corpul de iluminat o soluție simplă de renovare 1:1.

Beneficii şi caracteristici

• Asamblare simplă, dimensiuni reduse și carcasă ușoară din aluminiu;
• Suspensie disponibilă ca accesoriu;
• Cablu de conectare de 1,5 m;
• Iluminare eficientă folosind lentile optice cu o caracteristică a fasciculului larg îngust;
• Durată de viață 50.000 h, L65.

Ledvance - High Bay Gen 3
 
Lampa industrială Ledvance de culoare alb rece se pretează foarte bine pentru iluminatul fabricilor, halelor, 
depozitelor logistice și a altor tipuri de spații industriale de dimensiuni întinse și cu înălțimi mari de montaj. 

Beneficii şi caracteristici

• Eficacitate luminoasă ridicată;
• Economii de energie de până la 60% în comparație cu 

corpurile de iluminat convenționale;
• Greutate și dimensiune optimizate datorită design-ului 

compact. GARANŢIE

5
ANI
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SOLUŢII PENTRU ILUMINAT ARHITECTURAL
Iluminatul arhitectural se concentrează pe 3 aspecte principale indiferent că e vorba de spațiul interior sau de 
fațade. Primul are legătură cu esteticul, al doilea cu rolul funcțional al luminii, iar cel de-al treilea este legat de 
eficiența energetică.
 
Lumina - în aceste cazuri - ajută la evidențierea detaliilor arhitecturale, contribuind la atragerea turiștilor și la 
înfrumusețarea orașului. Efectul luminos trebuie să se încadreze în arhitectura clădirii și a locului.

Philips Led - Gama de Proiectoare Ledinaire
Gama conține corpuri de iluminat eficiente şi robuste, potrivite pentru spații 
exterioare, parcări auto, zone industriale, şantiere navale și iluminat ambiental. 

Beneficii şi caracteristici

• Gamă largă de aplicaţii, cu fluxuri luminoase de la 1.000 lm  
până la 21.000 lm;

• Variante de alb cald şi alb neutru; 
• Design extraplat, cu cabluri de alimentare, permite 

montarea în orice poziție;
• Durată de viață mare de 50.000 h;
• Variante cu senzor de mişcare.

GARANŢIE

3
ANI
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Ledvance - Gama de Proiectoare FloodLight 
Performance
 
Proiectoare cu fascicul larg, distribuție asimetrică a luminii pentru diverse 
domenii de aplicare.

Beneficii şi caracteristici

• Economii de energie de până la 90% comparativ cu 
proiectoarele cu lămpi cu halogen;

• Luminos, robust și durabil;
• Distribuție omogenă a luminanței și orbire redusă;
• Gaură pentru cheie pentru a asigura ușurința instalării. GARANŢIE

5
ANI

SOLUŢII PENTRU ILUMINAT PUBLIC
O bună iluminare pentru asigurarea siguranței traficului pe drumurile publice, este un aspect deosebit de 
important. Suprafața drumului trebuie iluminată astfel ca traseul, pietonii, marcajele și obiectele de pe suprafața 
drumului să fie vizibile pentru șoferi. De asemenea, o parte din cantitatea de lumină direcționată de corpurile de 
iluminat pe suprafața drumului trebuie să asigure și securitatea pietonilor.

Respectarea acestor principii este esențială în asigurarea siguranței traficului și a securității pietonilor.

Pentru aceste zone recomandăm soluții care oferă un grad înalt de performanță, costuri de întreținere reduse 
și care să respecte cadrul legal referitor la funcționarea serviciului de iluminat public.
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Ledvance - Gama Eco Area 
 
Corpuri de iluminat simple pentru iluminarea drumurilor și/sau podurilor. Distribuția asimetrică a luminii face ca 
aceste corpuri să fie potrivite pentru diverse domenii de aplicare. Ele au carcarsă robustă din aluminiu turnat 
sub presiune și permit montarea laterală pentru stâlpi de 48 - 60 mm etc.

Beneficii şi caracteristici

• Design funcțional și minimalist;
• Costuri reduse de întreținere și funcționare datorită 

duratei lungi de viață a LED-urilor;
• Protecție la supratensiune.

Philips Led - Gama CoreLine Malaga
Familia Coreline Malaga este formată din aparate de două dimensiuni diferite și folosește un motor LED Philips 
cu design standardizat și un balast Philips Xitanium pentru exterior. Preț competitiv și amortizare rapidă. Optica 
cu fascicul mediu (DM) oferă o distribuție eficientă pe drum.

Beneficii şi caracteristici

• Ușor de instalat;
• Difuzorul de sticlă plată poate fi îndepărtat, pentru a 

permite accesul la balast, atunci când sunt necesare 
lucrări de întreținere;

• Asigură cantitatea potrivită de lumină la locul potrivit;
• Economii de energie mari care reduc semnificativ 

costurile de operare. 

GARANŢIE

5
ANI

GARANŢIE

5
ANI
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Philips Led - Gama de Proiectoare Ledinaire
Proiector Ledinaire cu fascicul luminos cu unghi foarte mare de 100º.

Beneficii şi caracteristici

• Gamă largă de aplicaţii, cu fluxuri luminoase de la 1.000 lm până la 
21.000 lm;

• Variante de alb cald şi alb neutru;
• Durată de viață mare de 50.000 h;
• Variante cu senzor de mişcare;
• Variante asimetrice.

SOLUŢII PENTRU SĂLI DE SPORT
Sălile de sport sunt utilizate de cele mai multe ori și pentru alte tipuri de evenimente, nu doar pentru cele 
sportive. Astfel, cerințele de iluminat variază în funcție de eveniment. Un iluminat uniform, împreună cu sistemele 
inteligente de management al iluminatului, adaptează nivelul iluminatului și sunt esențiale pentru o utilizare 
eficientă a energiei electrice.

Pe scurt, pentru ca orice eveniment sportiv să se desfășoare în cele mai bune condiţii, este nevoie ca sala de 
sport să întrunească toate cerințele necesare, inclusiv un iluminat de calitate.

GARANŢIE

3
ANI
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Ledvance - Gama de proiectoare  
FloodLight Performance
 
Proiectoare cu eficacitate luminoasă ridicată, cu distribuție asimetrică a luminii 
și suport de montare înclinat.

Beneficii şi caracteristici

• Economii de energie de până la 90% comparativ cu 
proiectoarele cu lămpi cu halogen;

• Economii de energie de până la 45% în comparație cu 
corpurile de iluminat care utilizează lămpi cu descărcare 
convenționale;

• Luminos, robust și durabil;
• Distribuție omogenă a luminanței și orbire redusă;
• Ușor de instalat.

GARANŢIE

5
ANI
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SOLUŢII PENTRU CASE SMART
Un sistem de iluminat inteligent este primul pas către automatizarea locuinței și transformarea ei într-o casă 
a viitorului. Iluminatul inteligent vă oferă un control intuitiv asupra luminilor din locuință, sporindu-vă confortul 
și siguranța și ajutându-vă să faceți economii. Vă prezentăm mai multe despre noul trend al automatizării 
sistemelor de iluminat.

Philips - Gama WIZ
Portofoliul WiZ este format din becuri și spoturi de lumină albă și color cu conexiune Wi-Fi și bluetooth, aplicație 
dedicată ce permite setarea de pe telefonul mobil, control vocal prin Amazon Alexa, Google Home sau Siri, 
WiZmote - dispozitiv universal ce facilitează controlul luminilor plus setarea modurilor preferate, un senzor de 
mișcare ce permite aprinderea automată a becurilor la intrarea în încăpere și WiZ Smart Plug ce transformă 
orice bec în unul inteligent. 

Beneficii şi caracteristici

• Cel mai larg portofoliu Wi-Fi de pe piață;
• Respectă standardele stricte de calitate a luminii Signify;
• Saturație ridicată a culorilor;
• Calitate superioară a luminii, CRI90 standardizat în gama de lămpi;
• Design pentru confortul ochilor;
• Certificat de Alianță Wi-Fi.
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Philips - Gama HUE
Philips Hue aduce o gamă largă de becuri, lămpi, benzi luminoase, instalații și accesorii inteligente. Indiferent 
că este vorba de sufragerie, de bucătărie, de baie sau de grădină, Philips Hue are lumina potrivită, milioane de 
culori, control complet și instalare ușoară. 

De asemenea, furnizează cea mai ușoară personalizare și cel mai cuprinzător sistem de iluminat inteligent, 
pentru care Hue Bridge funcționează ca un hub inteligent. El conectează și controlează toate produsele, 
de la lumini pentru interior și pentru exterior, până la configurarea funcțiilor de divertisment, accesoriilor 
inteligente și multe altele.  Software-ul din Hue Bridge-ul fiecărui utilizator va fi actualizat automat, pentru a 
deveni compatibil cu alte aplicații.

Beneficii şi caracteristici

• Lumină variabilă de la cald la rece pentru ambianță mai plăcută;
• Controlează camerele pentru confortul dvs.;
• Permite automatizare și control vocal simplu;
• Becurile sunt reglabile în orice culoare din spectrul RGB și în alb de la 2000 la 6500 K;
• Comunicație ZigBee cu bridge-ul;
• Bridge-ul comunică prin cablu UTP cu routerul casei, dimensiuni 100x100x25 mm;
• Bridge-ul poate gestiona 50 de becuri și 10 accesorii.
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PANOURI FOTOVOLTAICE
Panourile solare fotovoltaice sunt cele care convertesc energia produsă de soare în energie electrică. Astfel, sunt 
căutate din ce în ce mai des datorită reducerii costurilor cu energia electrică, devenind și mult mai accesibile. 

Datorită calităţii lor, panourile fotovoltaice sunt o investiție pe termen lung, ele fiind fabricate pentru o durată 
mare de viață. Un alt avantaj important al panourilor este și rezistența sporită în cazul condițiilor meteorologice 
extreme.

Panourile propuse de noi sunt produse ecologice, de ultimă tehnologie și au o serie mare de certificări. 

Există beneficii importante și pentru companiile și consumatorii industriali care aleg să instaleze panourile 
fotovoltaice. Chiar dacă vorbim de clădiri de birouri, parcări publice și private, hale industriale, sere sau ferme 
agricole, sistemele fotovoltaice asigură scăderea costurilor fixe și creșterea exponențială a eficienței energetice. 
Investiția se face o singură dată, se amortizează într-un timp scurt, iar energia se produce și se consumă local, 
zi de zi, ori de câte ori este nevoie. Mai mult, sunt soluții sigure și prietenoase cu mediul înconjurător.

Sistemele fotovoltaice furnizate de noi includ panouri 
fotovoltaice, structuri de susținere, invertoare și panouri 
electrice, pot fi instalate la sol sau pe orice suprafață 
externă, cum ar fi acoperișuri ale clădirilor, copertine, 
fațade sau adăposturi pentru parcare. 

FOLOSEȘTE ENERGIA SOLARĂ CU 
TEHNOLOGIA PROPUSĂ DE CONSOLIGHT 
PENTRU A FI MAI COMPETITIV!

Iată unde se pot instala sisteme 
fotovoltaice:
• Consumatori individuali; 
• Clădiri de imobile;
• Clădiri de birouri;
• Parcări ale clădirilor de birouri, ale 

supermarketurilor, parcări private sau publice;
• Hale și spații de depozitare industriale;
• Ferme, sere, spații de depozitare agricole;
• Zone izolate, neconectate la sistemul electric 

național.

Servicii oferite: 
• Consultanță;
• Suport tehnic;
• Proiectare;
• Servicii electrice;
• Punere în funcțiune;
• Garanție;
• Service și mentenanță proiect.
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STAŢII DE ÎNCĂRCARE
Un scop bine definit al stațiilor de încărcare este să facă viață mai ușoară celor care vor să achiziționeze mașini 
electrice sau le dețin deja și care vor să contribuie la un mediu mai bun, fiind parte din noile mișcări pentru 
schimbare la nivel global.

România are nevoie de o infrastructură solidă de încărcătoare pentru viitorul flotelor electrice. Acest lucru 
înseamnă că numărul stațiilor trebuie să crească și să devină mai accesibile pentru revoluția electrică din 
viitorul apropiat.

Există o gamă variată de soluții pentru mobilitate electrică. Proprietarii de mașini electrice, companiile care 
dețin flote de vehicule electrice și administrația publică au la dispoziție un mix de stații de încărcare din care 
pot alege, produse de firme de top din domeniu cu care avem parteneriate de lungă durată.

Produsele de e-mobilitate oferite de noi sunt grupate pe categorii în funcție de publicul interesat - clienți 
rezidențiali, companii și administrația publică. Stațiile sunt la curent continuu sau alternativ, pot avea un punct 
de încărcare sau mai multe, au diferite puteri și viteze de încărcare și se pot monta pe perete sau sunt integrate 
în stâlpi și coloane cu design atractiv.

Ne instruim continuu pentru a oferi consultanță clienților cu scopul de a alege stațiile de încărcare cele mai 
potrivite cu provocările proiectelor lor.

De ce staţii de încărcare?
• Ajută la crearea unui mediu mai curat și mai sustenabil;
• Încurajează adopția de mașini electrice și condusul eco;
• Creează oportunități de PR și marketing;
• Creează noi surse de venituri;
• Te ajută să răsplătești clienții fideli;
• Mărește timpul de ședere al clienților;
• Contorizează consumul.

Servicii oferite: 
• Consultanță tehnică și comercială;
• Instalare;
• Evaluare situație;
• Suport tehnic;
• Servicii financiare.
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SMART HOME
Smart-Home nu mai este o soluție adresată doar unui anumit tip de client. Acum puteți avea un sistem adaptat 
nevoilor dvs. la un preț accesibil. Comercializăm produse de la cei mai cunoscuți producători de hardware și 
software, pentru a vă putea oferi cele mai eficiente sisteme dinamice. Livrăm instrumentele și încrederea de a 
naviga independent printre sisteme ca un profesionist.

Dacă este instalată corect, tehnologia inteligentă pentru casă este fundamentul pentru funcționarea ei, 
integrându-se cu sisteme diverse precum încălzirea și iluminatul, divertismentul la domiciliu și chiar sistemele 
de securitate. Tratarea incorectă a unui proiect de casă inteligentă ar putea duce la o configurare greșită, la un 
sistem cu puncte slabe de securitate și la o experiență de slabă calitate pentru utilizatori.

Când o casă inteligentă este gestionată de niște profesioniști, aceștia vor oferi și servicii de asistență și 
monitorizare. Acest lucru vă asigură că echipamentele sunt întreținute în mod regulat, erorile de sistem pot fi 
reparate de un inginer instruit și hardware-ul cu probleme o să fie rapid înlocuit.

Iată câteva beneficii pe care le veți experimenta imediat:

• Creați un spațiu mereu confortabil, cu un termostat 
inteligent, cu economie de energie care reglează perfect 
temperatura folosind inteligența artificială;

• Adaptați culoarea, luminozitatea și calendarul 
iluminatului dvs. pentru a crea atmosfera perfectă 
pentru fiecare ocazie;

• Realizați o experiență audio-vizuală îmbunătățită cu 
echipamentul potrivit pentru spațiul dvs. gestionabil fără 
efort;

• Controlați cu ușurință fiecare caracteristică a casei dvs. 
inteligente folosind smartphone-ul, ALEXA sau GOOGLE 
HOME.
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CABLARE STRUCTURATĂ
Soluțiile puse la dispoziție de CONSOLIGHT, de la producătorul și partenerul german ASSMANN, permit atât 
investitorilor cât și specialiștilor în domeniul construcțiilor de clădiri sau al infrastructurilor IT, să obţină soluția 
potrivită poiectului derulat. Ele rezolvă în egală măsură cerințele infrastructurii unei clădiri, rețelelor locale și a 
celor impuse de Data Centere, respectiv calitate, viteză, densitate ridicată, scalabilitate și garanția continuității 
serviciului. De asemenea, permit implicarea în proiecte din diverse verticale de piaţă: clădiri de birouri și 
ansambluri rezidențiale, spaţii comerciale, centre de date, instituții medicale etc.

SOLUȚII PENTRU DATA CENTERE

Astăzi, centrele de date au nevoie de viteze din ce în ce mai mari, proiectare flexibilă și o soluție de migrare 
rentabilă. Cerințele de lățime de bandă continuă să crească, determinate de virtualizare, big data, aplicații 
mobile, noi moduri de lucru și streaming video și audio de mare viteză. Toate aceste evoluții au consecințe de 
anvergură asupra proiectării și cablării centrelor de date.

Soluțiile Digitus ale producătorului german Assmann 

Soluțiile Digitus ale producătorului german Assmann sunt pregătite pentru noile reglementări destinate 
cablurilor de date instalate în mod permanent impuse de standardul EN 50575.
Sistemele Digitus sunt ușor de extins și întreținut. În plus, cablarea de ultimă generație cu componente Digitus® 
oferă o protecție optimă a investițiilor pentru următorii 10-15 ani. În sistem tripartit, producătorul-Assmann, 
Consolight și Integratorul pot acorda clienţilor garanție de 25 de ani doar prin trimiterea, pe suport electronic, 
a testelor Fluke.

Soluțiile specifice pentru Date Centere 

Cabinete, Rack-uri
Cabinete din gama Server Unique cu dimensiuni între 26HU-47HU, adâncimi de 1 m și 1,2 m, cu uși față perforată 
70% și uși duble perforate spate 70%. 

Soluții de cabluri FO (fibră optică)
Digitus vine cu o gamă completă pentru structură de FO cuprinzând: cabluri de FO, multimode OM1, OM2, OM3, 
OM4, single mode OS1, OS2, de la 4-24 de fibre, FO A-I-DQ(ZN)BH, Indoor/Outdoor, LSZH, Dca.
Cablurile MPO/MPT sunt o revoluție în domeniul Data Centerelor disponibile în OM5.
• cabluri Digitus MPO/MPT care îndeplinesc standardul IEC61754-7 şi EN 50173-5;
• patch cord-uri duplex, cu manta LSZH, disponibile în lungimi de până la 25 ml, în OM1-OM4 și OS1-OS2;
• patch panel-uri de mare densitate cu casete MPO/MPT.

Soluții pentru administrarea serverelor
În camerele de servere moderne și centrele de date, consolele KVM compacte sunt utilizate în mod regulat 
pentru gestionarea serverelor. Administrarea centrală a mai multor servere prin consola KVM reduce 
semnificativ investițiile și costurile de operare. Digitus pune la dispoziție o gamă largă de console KVM cu 
diferite configurații de porturi, în mai multe limbi.
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Soluții de cabluri Cupru 
Cablurile din categoria 8 au fost utilizate până acum, în principal, pentru cablarea în centrele de date și ating 
viteza de transmisie de patru ori mai mare decât cablurile Cat 6A. O aplicație tipică de centru de date este 
cablarea ToR (Top of Rack, legătură directă între server și switch) și MoR (Middle of Row, legătura dintre conector 
şi două cabinete). Componentele Digitus® Cat 8.1 sunt, de asemenea, proiectate pentru standardul 4PPoE și pot 
furniza energie dispozitivelor finale, dacă este necesar.
• Cablul de instalare Digitus® Professional Cat 8.2 S / FTP - DK-1843-VH-5 are următoarea structură de cablu 

4x2x AWG22 / 1 și atinge o frecvență de transmisie de până la 2000 MHz. Învelișul de cablu fără halogeni 
respectă standardele IEC 60332-3-24, FRNC-C, LSZH-3 și CPR Clasa Euro DCA. Cablul este potrivit pentru 
construirea cablurilor în zonele secundare și terțiare;

• Patch cord-urile de la Digitus® sunt echipate cu un manșon anti-sifonat turnat, cu detensionare. În plus, 
manșonul are o protecție a pârghiei de blocare care previne îndoirea cablurilor și ruperea pârghiei de 
blocare de la conector. Categoria 8.1 este identificată pur și simplu prin conectorii de culoare verde. Învelișul 
exterior LSZH (Low Smoke Zero Halogen) asigură cel mai bun comportament la foc și emisii reduse de fum.

Soluții de conectică 
Articolul DN-93815 al mărcii Digitus® este un modul ecranat Cat 8.1 Keystone, cu conexiune de montare fără 
instrumente, care oferă o performanță excelentă și o calitate a conexiunii pentru rețeaua dvs. Designul compact 
permite o instalare în serie de 24 de unități în panouri 1U de 483 mm (19 inch). Este conform categoriei 8.I / 25 / 
40GBase-T ISO / IEC 11801.

SOLUȚII PENTRU CLĂDIRI COMERCIALE, REZIDENȚIALE, TERȚIERE, INDUSTRIE 

Cabinete, Rack-uri
Assmann vine cu o gamă completă de rackuri din suita Network Rack Unique Series de la 22HU la 47HU. Cu 
adâncimi de 600 mm, 800 mm, împreună cu toate accesoriile necesare: kituri de ventilatoare cu termostat, 
organizatoare, PDU-uri, rafturi fixe și mobile, keyboard drawers. 

Soluții de cabluri cupru
Tehnologia Power over Ethernet este utilizată din ce în ce mai mult atunci când dispozitivele de rețea, cum ar 
fi camerele IP, access point-urile sau telefoanele IP trebuie furnizate în același timp cu datele și alimentarea, 
utilizând un singur cablu. Acest lucru economisește timp și cheltuieli, deoarece costul instalării este redus la 
minimum.
Cablurile Digitus sunt cu manta LSZH de la Cat 6 la Cat 7A suportând POE, în construcție UTP, FTP, SFTP.
Patch cord-urile Digitus acoperă toate gamele de aplicații de la Cat 5E la Cat 6A, disponibile în lungimi de până 
la 25 ml.

Soluții de conectică 
Pe lângă patch panel-urile de 24 porturi, 1HU, modulare sau echipate cu conectori LSA ++ și 48 porturi, 2HU, 
Digitus oferă și patch panel-uri de mare densitate, 48 porturi, 1HU și patchpanel-uri în design V. 
Keystone-urile Digitus acoperă toate categoriile de la Cat 5E până la Cat 6, ecranat sau neecranat.
Spre deosebire de alți producători, Assmann oferă posibilitatea testată de a integra în Permanent Channel 
până la 6 puncte de conexiune. Cablurile și keyston-urile Digitus au agrementări și certificări ale laboratoarelor 
Third Part.

SOLUȚII PENTRU SOHO, BIROURI MICI,  
LUCRUL DE ACASĂ

Pe măsură ce casele inteligente devin din ce în ce mai 
utilizate, necesitatea unei infrastructuri de date, mai 
flexibilă, mai ușor de instalat este mai pregnantă.

Soluția Digitus pentru aceste segmente de piață sunt 
rackurile și pasivele SOHO pe 10 inch. 
Rackurile 10 inch cu dimensiuni variate sunt perfecte 
pentru integrarea într-un ambient rezidenţial sau birouri 
mici. Patch panelurile de 8-16 porturi, 10 inch, permit o 
conectare rapidă a cablurilor și prizelor de date. 
Accesoriile pe 10 inch, rafturi, switch-uri, Pdu-uri vin să 
întregească și să facă un sistem complet pentru orice 
aplicație în acest segment.
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UPS
UPS-urile sunt echipamente care se 
conectează între rețeaua de alimentare și 
consumatori. 
Ele constituie un element esenţial în sisteme, 
deoarece pot preveni pierderile de date 
și defectarea echipamentelor sensibile 
la fluctuații de tensiune și de frecvenţă. 
UPS-urile conțin acumulatori de energie, 
astfel la întreruperea tensiunii de alimentare 
UPS-ul poate furniza energie consumatorilor 
conectați până la descărcarea lor. În 
acest fel, consumatorii vor fi alimentați 
fără întrerupere, căderea de tensiune 
neafectând alimentarea lor.
Oferim o gamă completă de sisteme UPS 
- de la producători de top - concepute să 
asigure continuitatea fluxului de energie 
pentru protejarea constantă a datelor 
importante, echipamentelor şi fluxului 
de lucru. Soluţiile selectate de noi pentru  
UPS-uri oferă o varietate de opţiuni, 
adecvate atât pentru rezidențial, birouri 
individuale, cât și pentru proiecte şi reţele 
complexe.

UPS-URI CU APLICAȚII PENTRU IT, DATE CENTERE ȘI UTILITĂȚI 

Soluții pentru protecția computerelor, serverelor, reţelelor Entreprise, Voip System, aplicațiilor IT împotriva 
căderilor de tensiune și supratensiunilor de rețea.

Legrand - DAKER DK PLUS SERIES
1-2-3-5-6-10 kVA.

Caracteristici
• Convertor dublu, fără transformator;

• Contact pentru oprire de urgenţă EPO;

• Protecţie la scurtcircuit & suprasarcină; 

• Încărcător de capacitate mare inclus;

• Nivel ridicat de eficiență (92% for 3KVA și 94% pentru 10KVA); 

• Timp de backup extins, cu încăpere separată pentru baterie;

• Cold start (DC power on);

• Management avansat pentru acumulatori (ABM);

• RS232, USB și SNMP pot fi activate simultan. 
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Digitus - Digitus OnLine UPS Unit  1,5-3 kVA

Caracteristici
• Tehnologie True double-conversion; 

• Micro process management; 

• Convertibil rack/tower; 

• Factor de putere 0.9; 

• Card SNMP opțional; 

• Comutator EPO (Emergency Power Off);

• Nominal-ieşire tensiune: 200/208/220/230/240 VAC; 

• Domeniu de tensiune: 110-290 VAC ± 5%. 

Eaton - 9SX UPS  1-2-3-5-6-10 kVA

Caracteristici
• Topologie online dublă conversie; 

• Eficiență energetică de până la 95% în modul Online (Produs calificat ENERGY 
STAR®); 

• Ecran LCD grafic de ultimă generaţie (7 limbi);

• Factor de putere 0,9; 

• Monitorizare energie - valorile în kWh pot fi monitorizate folosind ecranul LCD;

• Tehnologia Eaton ABM de management al bateriei folosește o metodă 
inovatoare de încărcare în trei pași ce extinde durata de viaţă a bateriei până 
la 50%.

Schneider - APC Smart-UPS RV
Caracteristici
• Mai multă putere activă reală PF =0,8 pentru 1, 2 și 3 kVA, PF=1 pentru 6 și 

10 kVA;

• Sistem inteligent de management al acumulatorilor, creșterea 
performanţei prin compensarea temperaturii;

• Accesul la versiuni superioare de firmware;

• Prin tehnologia True Duble Conversion se furnizează un reglaj al tensiunii 
și frecvenței foarte performant; 

• În site-uri cu regimuri speciale de funcționare, cu variații mari de tensiune 
protecția OVCD; 

• Preîntâmpină avarierea UPS-urilor și le mărește durata de viață.
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Legrand - Keor 10-120kVA

Caracteristici
• Fără transformator - Invertor 3 IGBT cu 3 niveluri; 
• PF=1; 
• Eficiență de până la 96% și nivel foarte mic al distorsiunii tensiunii (THDV);
• Capacitate de paralelizare până to 6 UPS;
• Construcție compactă: baterii interne până la 60KVA; amprentă mică la 

sol; 
• Filtru activ PFC redresor; 
• Opţional transformator de izolaţie; 
• Full Connectivity: Ecrane tip Touch Screen, USB-RS232-RS485-SNMP Slot; 

Contacte fără potențial; 
• Caracteristică unicat: bară multicoloră LED, vizibilă și de la distanță; 

Permite instantaneu vizualizarea stării UPS-ului și intervenția imediată în 
caz de alarme.

Schneider - EASY 3S, 3M 10-200 kVA

Caracteristici
• Tehnologia Easy Loop permite verificarea performanțelor UPS-urilor fără 

să fie nevoie de conectarea sarcinii sau banc de probă; 
• UPS-urile între 60-80KVA au acumulatorii în interior; 
• Funcţionare într-o gamă largă de termperatură oferind o puternică 

protecţie la suprasarcină;
• Capacitate de paralelizare sau redundanţă pentru Gama Easy 3S  

de până la 4 UPS-uri iar gama Easy 3M până la 6 UPS-uri; 
• UPS-urile în sistem redundant pot folosi același banc de acumulatori; 
• Utilizează cabinete de acumulatori pentru autonomie extinsă în 

construcție modulară; 
• Softul EcoStruxure IT Expert permite monitorizarea securizată în cloud.

Eaton - 93E 15-120 kVA

Caracteristici
• Eaton a patentat tehnologia HotSync care face posibilă 

inserierea a până la 4 UPS-uri în sarcină nominală sau în 
redundanţă; 

• Sistemul de testare şi încărcarea ciclurilor de acumulatori 
ABM ajută la prevenirea corodării, prelungind viața acestora 
până la 50%;

• Echipate cu contactor backfeed; 

• Proceduri simple de trecere la nivel superior; 

• Fără transformator, cu un performant sistem de comandă și 
control, eficienţă crescută până la 98%.

UPS-URI CU APLICAȚII ÎN DOMENIUL REZIDENȚIAL, TERȚIAR, AUTOMATIZĂRI, SĂNĂTATE, 
INDUSTRIAL 
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ESALITE este o soluție nouă de iluminat cu led:  
6 laturi care cresc calitatea luminii. Esalite se poate 
monta atât ca proiector cât și pe stâlp, pentru 
iluminatul urban. Datorită unui braț cu articulație 
de tip „cardan” acesta este ușor de reglat printr-o 
singură mișcare. Esalite este echipat cu driver dali 
pentru integrarea facilă în bms. 

SMART [3] este noua gamă de corpuri de iluminat 
etanșe cu led care vine în completarea liniei smart. Ideale 
și în cazul instalării în spații limitate din punctul de vedere 
al înălțimii (înălțime mai mică de 4 metri), consum redus 
de energie, rezistența mare la impact și posibilitate de 
instalare rapidă și facilă.

ROAD [5] este noua gamă de echipamente de 
iluminat cu led. Road [5] este soluția ideală pentru 
iluminatul tuturor tipurilor de drumuri urbane 
și interurbane, a sensurilor giratorii, a zonelor 
deschise și a parcărilor, și poate fi utilizată atât în 
instalații noi, cât și în instalații existente.

ELIA PL este un nou produs Gewiss din gama de 
iluminat. Perfect pentru iluminarea spațiilor de lucru din 
birouri. Ușor de montat și cu 5 ani garanție.

ELIA DL este flexibil și potrivit pentru orice tip de 
context, garantează o economie bună de energie și o 
întreținere redusă.

SMART [PRO] 2.0 este noua gamă de 
aparate de iluminat destinate terenurilor sportive și 
spaţiilor largi de lucru în exterior. Mulţumită celor 
mai noi tehnologii cu led de mare putere, smart 
[pro] 2.0 oferă cele mai bune performanţe în 
iluminat cu o instalare simplicată. 

ELIA CL - lumina circulară pentru plafon, pentru 
iluminat interior și exterior. Complet fabricată din 
policarbonat, acesta garantează performanțe excelente, 
cu un design elegant și compact.
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Disponibilă în șaisprezece nuanţe de culori diferite și 
într-o gamă de opţiuni de modularitate care variază 
de la 1 la 6 module.

CHORUS GEO 
simplitate și rafinament.
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Acasă este cel mai intim spațiu pe care îl cunoaștem. 
Este locul în care te simți în largul tău după o zi grea. Te 
încălzește în nopțile reci de iarnă și te reîmprospătează 
în zilele toride de vară. Ți-a văzut copiii cum cresc, i-a 
văzut făcând primii pași și spunându-și primele cuvinte 
și i-a protejat de lumea exterioară. Acasă este locul 
unde îți petreci aproape două treimi din viață.
Acesta este motivul pentru care ai petrecut luni de zile 
pentru a face alegerea corectă, pentru cumpărături de 
amenajare și decorațiuni - astfel încât să te simți cât mai 
confortabil. Este o extensie a ta, a familiei tale. 
Design, arhitectură, mobilier: aproape totul s-a schimbat.

Totuși, anumite lucruri au rămas la fel. Trebuie să îți 
amintești să stingi luminile înainte de a pleca, să încui 
ușa de teama unei intruziuni; te lupți cu termostatele 
tale pentru a atinge temperatura potrivită, te întrebi 
dacă ai aerisit suficient camerele astăzi. Și cea mai 
mică îndoială cu privire la oricare dintre aceste lucruri 
aparent nesemnificative îți poate strica ziua, la fel ca 
o pietricică în pantof. Acum, poți uita toate acestea, 
datorită Netatmo. Simplu, intuitiv și fără să îți afecteze 
viața privată; Netatmo te ajută să îți controlezi casa.

Casa ta conectată cu Netatmo*

*Pentru a-și consolida prezența în sectorul IoT, Grupul Legrand a 
achiziționat în noiembrie 2018 compania franceză Netatmo, lider 
în domeniul soluțiilor de casă inteligentă.

Soluții inteligente și elegante pentru 
locuințe mai sigure și confortabile cu 
Netatmo Pro



www.consolight.ro

Soluţii profesionale pentru instalaţii electrice!

43

4



www.consolight.ro44

Works with
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Aparataj ultraterminal 
modular EASY STYL
Stilat şi practic, potrivit oricărui spaţiu.

Eleganţă în orice spaţiu.
Atât forma cât şi funcţiile noii game modulare de aparataj ultraterminal Easy Styl se bucură de un design care 
trece testul timpului. Noua gamă e disponibilă în 16 culori cu diferite finisaje: plastic cu formă plată, potrivite 
instalării în pereţi de zidărie, cât şi cu formă curbată, din sticlă, inox sau lemn, pretabile ambelor tipuri de 
instalare: zidărie sau pereţi falşi. 

Flexibilitate
Gama Easy Styl oferă flexibilitate în alegeri şi dispune de funcţii, precum: prize, 
întrerupătoare, variatoare de tensiune LED universale, încărcătoare USB, prize de 
USB, prize TV-SAT.

Instalare rapidă
Easy Styl face ca fiecare instalare să fie rapidă şi simplă datorită caracteristicilor 
sale de prindere. Modulele sunt montate dintr-un clic, iar ramele decorative pot fi 
instalate rapid doar apăsându-le peste module. Șuruburile sunt fixate direct pe 
partea din spate a cadrelor de fixare, iar toate mecanismele dispun de terminale 
conice și diagrame de conexiuni clare. 

Află detalii despre 
noua gamă EasyStyl.
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Asigurați o energie fiabilă 
cu noua gamă de surse MODICON
Noile surse de tensiune Modicon Modular şi Optimized. 
Sursa de tensiune potrivită pentru echipamentul tău
Noile dispozitive variază de la 10 W până la 480 W, pentru tensiuni de ieșire de 5 V, 12 V, 24 V, 48 V.   
Modicon vine în trei dimensiuni disponibile, în funcție de putere. 

Adaptabilitate deosebită
Sursele Modicon Modular şi Optimized sunt printre cele mai 
compacte de pe piață, fiind uşor de integrat în orice spaţiu.

Ușurință în instalare
Cele 6 ieşiri terminale fac posibilă cablarea mult mai ușoară. 
Setul complet de documentație al produsului este disponibil 
accesând codul QR tipărit pe fața fiecărui dispozitiv. Pentru 
gama modulară, găurile de fixare integrate permit montarea 
dispozitivelor fie pe șină DIN (Omega), fie pe panou metalic.

Robusteţe
Sursele Modicon pot funcționa până la 70°C. Placa 
electronică a surselor din gama Optimized este tratată cu 
un strat protector pentru a rezista în medii poluate, precum 
și la poluanți chimici.

Mai multe informaţii pe pagina noastră oficială sau pe 
platforma Digicat.

Noua gamă de echipamente 
de protecţie Easy9 de la 
Schneider Electric
• Gamă completă care răspunde nevoilor specialiştilor din domeniul electric;
• Oferă protecție electrică în clădirile rezidențiale - ideal pentru locuințe individuale, dar și pentru blocuri de 

locuințe;
• Ușor de instalat și de utilizat, cu un sistem de instalare ergonomic, care reduce timpul de cablare; 
• Ușor de selectat, cu un număr limitat de referințe și marcaj clar;
• Certificat Green Premium™. 

Mai multe detalii despre noua gamă Easy9, găsiți pe pagina oficială Schneider Electric.

PB120281 PB120283PB120287 PB120284
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Echipamente de protecţie
gama Masterpact MTZ

M = “Masterpact legend”;

T = “Tailor made”;

Z = “A-to-Z digital user experience”.

Zelio NFC
Simplu ca 1, 2, 3!
Citiţi starea releului, modificaţi setările şi diagnosticaţi problemele 
oricând … totul prin intermediul aplicaţiei pe mobil.

CARACTERISTICI:
• Eficienţă în selectarea produsului şi gestionarea inventarului:

 » Un singur produs cu 28 de funcţii de temporizare;
• Economie de timp pentru setare:

 » Clonare;
 » Setări ce se pot salva;

• Usurinţă în monitorizare şi testare:
 » Citire stare releu;

• Securitate:
 » Protecţie prin parolă.

TeSys D Green
• Contactoare cu bobină electronică;
• Bobină cu consum redus de la 9A până la 65A;
• Tensiuni de comandă de la 24V la 500V CA şi CC;

• Control direct de la PLC până la 65A;
• Identificare rapidă a referinţei.

• 24 V- 60 V CA/CC  
(sfârşitul referinţei: BNE)

• 48 V-130 V CA/CC  
(sfârşitul referinţei: EHE)

• 100 V-250 V CA/CC 
(sfârşitul referinţei: KUE)

Identificare rapidă a referinţei

• 250 V-500 V CA/CC  
(sfârşitul referinţei: USE)

• 24 V CC PLCs I/O conectare directă 
(sfârşitul referinţei: BBE)



Soluţii profesionale pentru instalaţii electrice!

49www.consolight.ro

Soluţii de alimentare cu un design elegant
Prelungitoare Unica-sigure, robuste şi elegante
Noile prelungitoare oferă funcţia de încărcare USB, având două porturi ce asigură 
o încărcare super rapidă. Gama standard este disponibilă în 3 versiuni de lungimi 
ale cablurilor: 1,5 m, 3 m şi 5 m. Finisajele sunt moderne, bine concepute, disponibile în 
nuanţe de metal de înaltă calitate, cu bază antracit sau albă. 

Gama completă de prelungitoare Unica.
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ILUMINAT INTELIGENT PENTRU 
TOATE TIPURILE DE DEPOZITE
Depozitele sunt o lume proprie - săli mari, fără ferestre, cu rafturi înalte și coridoare relativ înguste unde 
lucrătorii trebuie să se deplaseze rapid și în siguranță. Soluțiile de iluminat ideale sunt performante și durabile, 
iar corpurile de iluminat au distribuție îngustă a luminii și au protecţie UGR ridicată. Condițiile vizuale optime 
trebuie să existe și atunci când privim în sus către tavanul holului, de exemplu, când sortăm mărfuri la niveluri 
ridicate cu stivuitoare.

Soluțiile de renovare dezvoltate special, cum ar fi TRILUX E-Line Next LED, permit ca instalațiile convenționale de 
iluminat cu lămpi T8 să fie modernizate simplu și rapid.

E-Line NEXT face totul posibil. Sistemul de iluminat modular oferă flexibilitate în optică, pachete de lumeni, 
lungimi, valori de protecție IP. Cu sisteme optice pentru rafturi cu înălțimi de până la 16 m, module cu lungimi de 
până la 2,25 m și eficiență de până la 190 lm/W, este alegerea ideală pentru proiectele logistice.

Depozitele sunt, de asemenea, de 
obicei suprafețe mari, accesate 
doar pentru perioade scurte de 
timp. Pentru a economisi energie, 
sunt recomandate soluții de iluminat 
cu LED, cu sisteme de gestionare 
a luminii și detectare a prezenței: 
corpurile de iluminat sunt pornite 
numai atunci când oamenii se află 
în raza de detectare.
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Downlight-ul 2325 cu LED este soluția perfectă pentru 
tavanele cu înălţimea de încastrare redusă și se 
potrivește, de asemenea, în orice tavan suspendat. 

Aspectul luminos este uniform și, datorită tehnologiei 
multi-lumen, luxul luminos al corpului de iluminat 
poate fi reglat.  Ideal pentru zone de recepție, hoteluri, 
restaurante, spații de vânzare, spații de expoziție, 
întâlnire și camere de relaxare precum și coridoare.

• Reglarea flexibilă a fluxului luminos al corpului de iluminat datorită 
tehnologiei multi-lumen (1.800 lm, 1.000 lm);

• Instalarea în tavan fără scule datorită prinderilor cu montare rapidă, 
poate fi acoperit cu material izolant;

• Adâncime de încastrare foarte mică (31 mm);

• Efect de lumină plăcut datorită iluminării uniforme;

• Înlocuirea 1:1 a corpurilor de iluminat convenționale, oferă economie 
de timp și costuri în timpul renovării;

• Durată de viață 50.000 h.

De ce 
recomandam 
corpul de 
iluminat LED 2325 

Downlight
2325 LED

Panel
LED 2330
2330 LED este un corp de iluminat încastrat pentru 
tavanele casetate de mărimea 600 x 600 mm.

Cu o distribuție plăcută, uniformă a luminii și cu  
UGR <19 este potrivit pentru stațiile de lucru VDU. Datorită 
tehnologiei multi-lumen, fluxul luminos al corpului de 
iluminat poate fi adaptat la condițiile de amplasare. 
Aplicații tipice sunt birouri, coridoare, săli de conferințe, 
zone vânzări și zone de așteptare.

De ce 
recomandăm 
corpul de 
iluminat LED 2330 

Modificare flexibilă a fluxului luminos al corpului de iluminat 
(3.600 lm, 2.900 lm) datorită tehnologiei multi-lumen.
• Efect de lumină plăcut datorită iluminării uniforme, potrivit pentru 

stații de lucru VDU (UGR <19);
• Unitatea de comandă separată simplifică instalarea (și înlocuirea).
• Înlocuirea 1:1 a corpurilor de iluminat convenționale care oferă 

economii de timp și cost în timpul renovării;
• Poate fi acoperit cu material izolant;
• Eficiență ridicată (până la 110 lm/W) și durată de viață fiabilă  

(50.000 h, L65);
• Posibilități suplimentare de instalare (cadru de montare pe tavan și 

accesorii de suspensie disponibile separat).
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2380 LED este un corp de iluminat high bay pentru săli 
de expoziții, instalații de producție și depozite. Cu IP65 
este potrivit și pentru zone umede și este disponibil în 
trei pachete de lumeni. Suspensie cu un singur punct, 
corpul de iluminat este o soluție simplă de renovare 1: 1.

De ce 
recomandăm 
corpul de 
iluminat LED 2380

High Bay 
2380 LED

Montare simplă datorită suspensiei cu un singur punct de 
dimensiuni reduse și carcasă ușoară din aluminiu.

• Set de suspensie disponibil ca accesoriu;

• Înlocuirea 1:1 a corpurilor de iluminat convenționale care oferă 
economii de timp și costuri în timpul renovării;

• Cablu de alimentare de 1,5 m;

• Iluminare eficientă a sălilor înalte datorită lentilei optice cu distribuție 
a luminii îngust-largă;

• Durată de viață 50.000 h (L65).

2315 LED este corpul de iluminat ideal pentru intemperii, 
de exemplu parcări supraetajate, zone de depozitare, 
zone de producție și copertine exterioare.

Ca soluție ideală de recondiționare LED 1:1 cu funcție 
multi-lumen, poate fi montat pe pereți și tavan, poate 
fi suspendat, este foarte robust și, de asemenea, ușor și 
flexibil de instalat. 

Sistemul de conectare rapidă, fără scule reduce efortul de 
instalare.

• Datorită clemelor de montare glisabile, pot fi adaptate individual la 
punctele de fixare existente;

• Variante disponibile cu cablare integrată;
• Potrivit pentru montare pe perete, tavan și suspendat;
• Policarbonat stabilizat la UV - robust și fiabil;
• Eficiență ridicată (115 lm/W) și durată de viață fiabilă (50.000 h, L65);
• Setare flexibilă a fluxului luminos datorită tehnologiei multi-lumen  

(3.800 vlm și 2.600 lm sau 5.500 lm și 3.800 lm).

De ce 
recomandăm 
corpul de 
iluminat LED 2315 

Corp de iluminat 
2315 LED
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Soluţiile noastre de iluminat cu LED oferă:

Produse de top

De ce să alegi
soluţiile de iluminat Philips

Tehnologii LED pentru orice nevoie, 
de la liderul mondial al industriei de iluminat.

Calitate imbatabilă
Fiabilitatea și calitatea de neegalat ale produselor noastre asigură o iluminare de intensitate și 
calitate constantă, pe toată durata de viață garantată.

Ușurinţă în instalare
Designul eficient al corpurilor CoreLine permite înlocuirea luminilor existente, fără a fi nevoie de 
o cablare nouă sau de alte reconfigurări costisitoare. Lămpile noastre cu LED sunt compatibile 
cu majoritatea transformatoarelor și întrerupătoarelor cu potenţiometru, pentru o instalare mai 
ușoară, păstrând toate caracteristicile și durata de viaţă a acestora - la un preţ de achiziţie cât 
se poate de mic. 

Un reper pentru întreaga industrie
Alegând soluţiile de iluminat Philips, obţineţi mai mult decât ușurinţă în montaj și calitate la 
standarde înalte – obţineţi sistemele LED etalon ale industriei. Nu a fost niciodată mai simplu 
să aduci puterea Iluminatului Conectat într-o companie de talie mică sau mijlocie – mulţumită 
gamei noastre de produse Interact, care funcţionează impecabil prin sistemul Interact Pro. 

Pentru lista completă de transformatoare și potenţiometre compatibile, intraţi pe site-ul 
http://www.lighting.philips.com/main/products/ledlamps
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Află mai multe despre cele 16 sisteme CoreLine pe www.lighting.philips.ro/produse/coreline

Acum cu

5
ani

garanţie

Ușor de instalat Calitate înaltăInovator

Philips
CoreLine
Etalonul pentru soluţii de iluminat inovatoare, 

de calitate înaltă, ușor de folosit – pentru fiecare proiect 

în care lumina este cu adevărat importantă.

CoreLine
etanș

• Nou, robust, cu un design îmbunătăţit pe partea 
electrică și mecanică, pentru și mai multă 
flexibilitate și ușurinţă în instalare.

• Lumină difuză, pentru iluminare eficientă.

• Economie de energie (cu până la 140lm/W) 
și durată prelungită de viaţă (50k de ore L75) 
pentru reducerea costurilor.

Găsește soluţia potrivită folosind 

Selector tool pe 

productfinder.lighting.philips.com

•
Ideală pentru creaţii cu linii luminoase fine, 
estetice și fără cusur.

•
Designul „inteligent” al produsului permite flexibilitate 
în instalare, elimină necesitatea folosirii sculelor și oferă 
posibilitate conectării în linie.

•
Opţional, se poate integra o conexiune wireless 
(Interact Ready), care funcţionează pe baza sofware-ului 
Interact pro.

•
Un înlocuitor perfect, de diferite dimensiuni, 
cu o varietate de fluxuri de lumină.

•
Disponibil, opţional: 
sistem de control DALI și iluminat de urgenţă EL (3 ore).

CoreLine
baghetă

• Opțiune nouă: lumină albă, caldă sau rece, 
cu patru fluxuri de lumină într-un singur sistem.

• Conector nou și design nou al accesoriilor – 
pentru o instalare mai simplă și mai rapidă.

• Disponibil și în variantă pe cablu Wieland, 
pentru o conectare mai ușoară.

• Cod de culoare pe etichetă, pentru identificarea 
mai ușoară a modelului.

CoreLine
panel
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Ledinaire
aplică

• Corp de iluminat aplicat.

• Indice de protecţie IP44 - perfectă pentru 
montaj la interior.

• Capac complet transparent pentru 
o lumină uniformă.

• Opţional, se poate integra senzor crepuscular 
și detector de mișcare.

Ledinaire
etanș

• Ușor de folosit: nivel de lumină reglat 
conform standardelor

• Driver fiabil cu durată de viaţă mare

Eficienţă sporită de până la 120 lm/W•

ș

• Ușor de folosit: niv

Ledinaire 
baghetă

• Tub cu LED, pentru înlocuire 
mai rapidă

• Accesorii de montaj incluse

• Performanță garantată, fiabilitate sporită

NOU

Acum cu

3
ani

garanţie

De încredere Fiabil Preţ avantajos

Află mai multe despre cele 12 sisteme Ledinaire pe www.lighting.philips.ro/produse/ledinaire

Gama de produse performante

pe care te poţi baza totdeauna

în proiectele tale.

Philips
Ledinaire

Găsește soluţia potrivită folosind 

Selector tool pe 

productfinder.lighting.philips.com
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•

 

Eficienţă sporită

•

 

Cea mai bună compatibilitate

•

 

Ușor de instalat

CorePro 
LEDtube T8 Universal

• Compatibil cu orice tehnologie 
de driver (EM/HF/direct)

 

• Randament de până la 2.700 de lumeni

• De regulă, investiţia este amortizată 
într-un an (la utilizarea non-stop)*

 

• Durată de viaţă de 3 ori mai mare*

MASTER 
LEDtube T8 sensor

• Cu detector de mișcare integrat

•  Reglare automată a senzorului 
de mișcare 

•  Nu necesită alți senzori sau 
cablare suplimentară

• Economie de energie 
de până la 70%*

MASTER 
LEDtube T5

• Durată de viaţă 50.000 de ore

• Până la 155 lumen/Watt

•  Randament de până la 
5.600 de lumeni

Găsește soluţia potrivită folosind Selector tool pe productfinder.lighting.philips.com

Philips LEDtube 
 potrivit de fiecare dată

 O gamă variată de tuburi fluorescente, 

etalon al pieţei de soluţii cu LED.

Varianta Universal – ideală pentru uz cotidian.

Pentru aplicaţii speciale folosiţi Selector Tool.

CorePro 
LED PL-C, PL-L, PL-S 
& LED Circular

•  Compatibilitate cu sisteme 
mai vechi, pentru lămpile 
PL-C și PL-L.

 
 

• Durată de viaţă 30.000 de ore

• Economie de energie 
de până la 60%*

MASTER 
Value LEDtube  
Universal T8

•  Compatibilitate universală – compatibil 
cu toate tehnologiile de driver 
(balast EM, balast HG și alimentare directă) 

• Structură din sticlă – lumină uniformă (lumină 
difuză 240D – cu aplicabilitate variată)

• Pachet ultra luminos de până la 
3.700 de lumeni

• Tehnologie InstantFit – pentru compatibilitate 
maximă cu sistemul de balast HF, siguranţă 
sporită și instalare rapidă și ușoară.

NOU

*Comparativ cu sistemele de iluminat fluorescente
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LEDVANCE
Forță, eleganță și siguranță
Pentru aplicațiile sportive, iluminatul este destul de complex și se confruntă 
cu provocări generate de amplasarea și înălțimea structurilor de susținere 
a aparatelor de iluminat. De asemenea, există particularități legate de 
transmisiile TV și tipul de competiție sportivă.

Distribuția omogenă a luminii, nivelul optim de iluminare, respectarea 
iluminării în plan vertical și orizontal, sistemele de control reprezintă 
elemente esențiale pentru obținerea unui ambient ideal.

Sistemele de iluminat din aplicațiile industriale funcționează în regim 
zilnic extins, ce poate atinge și 24 de ore. Prin urmare, trebuie să fie extrem 
de flexibile, să poată fi adaptate rapid și ușor la noi condiții de dispunere și relocare, reducând la minimum 
întreruperea producției.

Iluminatul perimetral necesită asigurarea unei uniformități sporite și a unui confort vizual, astfel încât să asigure 
deplasarea în siguranță, atât a pietonilor cât și a autovehiculelor, în incintele platformelor logistice sau în spațiile 
exterioare ale diverselor facilități de producție.

LEDVANCE şi-a extins portofoliul de proiectoare LED cu 12 noi produse destinate iluminatului arenelor pentru 
activități sportive, a zonelor perimetrale întinse și a incintelor industriale cu tavan înalt.

Aparatele în sistem fascicul îngust pot fi utilizate în aplicații sportive și spații 
exterioare extinse.

Variantele cu distribuție optică medie se recomandă iluminatului în spații 
industriale cu goluri înalte, tavane înalte, pentru a ilumina fața rafturilor.

Pe de altă parte, cele având distribuție optică cu fascicul larg sunt ideale 
pentru ateliere sau fabrici cu tavanele mai joase, deoarece oferă o iluminare 
intensă și uniformă.

Performanțe:

• 3 module și 300 W - 41.100 lm;
• 5 module și 500 W - 68.500 lm;
• eficacitate 137 lumen/watt;
• durată de viață: 50.000 h (L70 @25°C);
• distribuția luminii în fascicul de:  

90°- Wide, 60°- Narrow, 30° - Very Narrow;

• temperatură de funcționare: -40°C ... +45°C;
• înălțime de montare de la 12 m până la 40 m;
• unghi de montare cu rotire la 180°;
• accesorii de montare incluse: cablu de alimentare, 

carabine și cabluri de ancorare;

• IP65.

Aparatele de iluminat din seria HP FLOOD Eco 
Class prezintă eficiență energetică sporită, 
distribuție luminoasă flexibilă, durată de viață 
îndelungată și instalare facilă.

Sunt disponibile două variante de putere, 300 W  
și 500 W, 3 unghiuri de distribuție a luminii și 
două tipuri de temperatură de culoare, 4000 K 
și 5700 K.

DIAGRAME DE DISTRIBUȚIE LUMINOASĂ

WIDE NARROW
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DIAGRAME DE  
DISTRIBUȚIE LUMINOASĂ

Iluminat perimetral - produse cu montare pe stâlpi
Datorită versatilității ridicate, aparatele din gama AREA sunt soluția perfectă pentru a moderniza un sistem 
de iluminat perimetral ce utilizează surse de lumină tradiționale.

Se realizează economii de energie de până la 70% prin comparație cu aparatele de iluminat care utilizează 
lămpi convenționale cu descărcare în gaze la presiune înaltă (halogenuri metalice, ioduri, sodiu).

Extrem de robuste și durabile, dispunând de distribuții precise, produsele AREA sunt potrivite pentru iluminat 
perimetral și căi de acces, iluminatul străzilor secundare, al zonelor de agrement și al parcărilor.

Produsele noii game sunt disponibile  
în următoarele configurații:

• Carcasă din aluminiu injectat în mai multe variante dimensionale;

• Puteri de la 30 W până la 150 W;

• Flux luminos de la 3300 lm până la 18000 lm;

• Temperaturi de culoare disponibile: 2700K, 3000K, 4000K și 6500K;

• Indice de redare a culorilor CRI>80;

• Unghiuri de distribuție luminoasă 75° x 135°;

• Protecție la supratensiune de 10kV;

• Protecție IP66, rezistență la impact IK08;

• Temperaturi de funcționare: -30°C ... +50°C;

• Diametru maxim al consolei de montare 60 mm;

• Disponibilitate pentru accesoriu de montaj în unghi variabil;

• Durată de viață: 50.000 h (L70 @25°C).

ACCESORIU DE MONTAJ

GARANŢIE

5
ANI

GARANŢIE

5
ANI



LEDVANCE
Lumină, echilibru și confort

SURFACE BULKHEAD

Cu toţii am cumpărat un produs dintr-un magazin, iar la ieşire am 
constatat că acel produs are, în realitate, un aspect diferit faţă de 
ceea ce am văzut la raft.

Acest lucru este influenţat de percepţia detaliilor şi a culorilor pe care le vedem în magazine.
Calitatea luminii influențează în mod critic acest fenomen. 

Gama de spoturi LEDVANCE TRACKLIGHT COMPACT are o influenţă semnificativă în design, 
confort vizual sporit și flexibilitate în alegerea aspectului proiectorului. Seria TRACKLIGHT 
COMPACT oferă un indice de redare a culorilor CRI 90 și o fidelitate mare a temperaturii 
de culoare, cu indice SDCM<3, potrivită pentru retail. (SDCM raportat pe o scară de la 
10 la 1, unde 1 este valoarea apropiată de ideal).

Gama de produse cu montaj aparent, pe perete sau tavan, primește un nou jucător de clasă, cu un bodyfit 
irezistibil și cu funcții integrate multiple:

• Design cursiv și unitar;

• Protecţie IP65 la condiții atmosferice vitrege -20…+40 °C;

• Vigilent - datorită senzorului de prezență integrat;

• Independent și autonom datorită kitului EM  
Litiu-Fier-Polimer de 3 ore și cu sistemul de autotest 
integrat;

• Luptător inteligent - datorită sistemului de montaj și 
protecție antivandalism - IK10;

• Rezistent la expunere în radiație UV;

• Intransigent: alb sau negru;

• Având un design „pleoapă”, protejează elementele de 
montare;

• Produsul este disponibil în două variante de putere: 
10 W - 800 lm și 15 W - 1400 lm;

• Temperaturile de culoare disponibile: 3000K și 4000K;

• Formă rotundă, cu două diametre:  
250 mm și 300 mm;

• Înălțime de la suprafața de montare: 
70mm;

• Durată de viață: 50.000 h 
(L70/B50 la 25 °C).

Temperaturile de culoare disponibile sunt 3000K și 4000K. De remarcat la acest aparat este design-ul compact 
și cosmopolit:

• Driver-ul și conectorul de șină sunt „ascunse” în interiorul șinei cu trei circuite, iar acest lucru generează 
un aspect suplu, curat al liniei „de lumină” în magazine;

• Aparatul este rotativ și pivotant astfel încât, dintr-un singur 
loc, lumina poate fi orientată în orice direcție.

• Disponibil într-o combinație de culori ale carcasei și inelului 
interior:

 » Corp gri mat cu inel cromat

 » Corp negru mat cu inel auriu

 » Corp alb mat cu inel negru titan.

• Reflectorul aparatului permite 3 distribuții luminoase: standard 36°, 25° iar la 
cerere 14°;

• Aparatele sunt destinate sistemelor de iluminat din magazine tip retail, 
vestimentație - modă, horeca dar se pot extinde și la showroom-uri și mediul 
rezidențial;

• Omologare și certificări CE/ CB / ENEC / TÜV SÜD /EAC / RoHS;

• Durată de viață de 80.000 h (L70/B10@25°).

GARANŢIE

5
ANI

GARANŢIE

5
ANI
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Gama de spoturi LEDVANCE TRACKLIGHT ZOOM aduce un element de distincție precum reglarea 
manuală a unghiului de distribuție a luminii, în funcție de necesitatea locului pentru care se 
instalează. Intensitatea luminoasă poate fi reglată facil, între 7% - 100%, în momentul instalării 
sau ulterior, printr-un index lateral montat în carcasa proiectorului. Astfel, unghiul de proiecție a 
luminii poate varia între 15° și 55°.

Cu un indice de redare a culorii CRI 97 și o deviație a uniformității de culoare (SDCM <4) aparatul 
de iluminat este perfect potrivit pentru aplicații la: galerii de artă, magazine de lux, magazine 
de băuturi și delicatese.

Confortul ochilor și combaterea oboselii acestora este adus de convertoare electronice  
low-flicker (<10%).

Temperatura de culoare de 3000K asigură confort vizual în mediul unei galerii de artă, 
concept store, showroom dar și confortul psihic în zonele unde lumina caldă are rol cheie în 
asigurarea ospitalității.

Punerea în valoare a produselor într-o zonă dedicată dintr-un supermarket sau în zona de 
promoții a unui magazin de produse electronice este susținută prin temperatura de culoare 
de 4000K.

• Dimensiuni: D 85 mm x 180 m;

• Culori disponibile: alb și negru;

• Montare pe șină cu trei circuite standard;

• Durată de viață de 50.000 h (L70/B10 @ 25°C);

• Parteneriat de încredere și design premiat;

• Omologare și certificări CE/ CB / ENEC / TÜV SÜD /EAC / RoHS;

• SCALE Design.

GARANŢIE

5
ANI
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Lux și tehnologie: EIKON 4D
Descoperiți Eikon, tehnologie și design pentru cei care doresc să 

transforme dispozitivul de iluminat într-un element real de design interior
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NOI ÎN 
PORTOFOLIUL 
NOARK

Dulap metalic compact MSA
Versiunile cu o ușă au gradul de protecție IP65, iar 
cele cu două uși au gradul de protecție IP55. Toate 
dulapurile metalice MSA au gamă completă de 
accesorii.

Dulap metalic atașabil SHA
Versiunile cu o ușă au gradul de protecție IP55, iar 
cele cu două uși au gradul de protecție IP54. Toate 
dulapurile metalice SHA au gamă completă de 
accesorii.
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SOLUȚII INTELIGENTE PENTRU 
MĂSURAREA ENERGIEI 

Contoarele de energie Ex9EM
Contoarele de energie Ex9EM sunt potrivite atât 
pentru aplicații rezidențiale/comerciale, cât și 
pentru cele industriale.

1 Certificare MID

2 Montare ușoară pe șină DIN

3 Energie activă și reactivă

4 Programabil prin Infra-Roșu

5 Contorizare separată “Forward” și 

“Reverse” = pentru sisteme PV

6 Comunicare opțională M-Bus sau ModBus

7 Impuls ieșire 50

8 Conectare directă și indirectă prin CT

9 Tipuri 1 și 3 faze

10 Versiuni cu 1 și 2 tarife
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SOLUȚIE ADECVATĂ PENTRU CELE 
MAI SOLICITANTE APLICAȚII

Descărcătoarele Ex9UE
Descărcătoarele Ex9UE sunt potrivite atât 
pentru aplicații rezidențiale/comerciale, cât și 
pentru cele industriale.

1 5 ani garanție

2 Gamă completă de SPD-uri Tip 1+2, 2, 3

3 Mod de conectare X+0 și X+1

4 Tensiune max. op. de la 275 la 440 V AC

5 Construcție cu cartușe interschimbabile

6 Indicator de stare frontal al dispozitivului

7 Versiuni cu contacte de semnalizare la 

distanță

8 Montare ușoară pe șină DIN
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Soluție mobilă
Mereu pregătit pentru 
vehiculul tău electric.

Soluție fixă
Mereu conectat și pregătit 
pentru vehiculul tău electric.

Protecție fiabilă
RCCB de tip B integrat.

5 ani garanție
Calitatea și fiabilitatea 
produselor noastre este 
demonstrată de garanția 
extinsă de 5 ani.

Design unic
Designul nostru te scoate 
în evidență.

Produs în UE
Conform standardelor 
europene de calitate.
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Conectori de tip PUSH WIRE® pentru 
cutii de joncțiune

Varianta de 4 mm²

Descriere

Conectori cu 
2 conductori

Conectori cu 
3 conductori

Conectori cu 
5 conductori

Conectori cu 
2 conductori

Conectori cu 
3 conductori

Conectori cu 
5 conductori

Nr. Articol Unităţi Pachet

Varianta de 4 mm²

Descriere Nr. Articol Unităţi Pachet

De la cablarea sistemului de interfon la cuptoarele electrice: 

Conectarea diferitelor tipuri de conductori este rapidă și ușoară cu 

conectorul de îmbinare WAGO compact din seria 221.

Conectorii WAGO 221 și 2273
RAPID, UȘOR ȘI SIGUR!
Conectori de îmbinare pentru toate tipurile 
de conductori

Conectați toate tipurile de conductori fără a fi necesară 
pregătirea acestora;

Combinați toate tipurile și dimensiunile de conductori;

Pârghie de operare ușor de utilizat pentru terminații ale 
conductorilor care nu necesită unelte;

Capacitate mare de încărcare cu curent de până la 32 A;

Perfect pentru aplicații de distribuție datorită suportului de 
montare.

Gama noastră de produse acceptă o secțiune transversală largă: 

Conectorii MICRO PUSH WIRE® din seria 243 sunt special 

concepuți pentru diametre mici (de exemplu, instalații de joasă 

tensiune). Seria 2273 conectează conductori solizi de până la 2,5 mm2 

(14 AWG); 

Seria 773 conectează conductori de până la 4/6 mm2 (12/10 AWG).

Dimensiune compactă;

Cablare rapidă prin împingerea capetelor conductorilor solizi 
în conector;

Terminații ale conductorilor fără instrumente;

Perfect pentru aplicații de distribuție datorită suportului de 
montare;

Reutilizabili;

Carcasă transparentă pentru a verifica vizual inserția corectă
a conductorului.
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CLEME ŞIR

Conectare componente tablou electric

Controlul cablurilor în tablourile electrice

CANAL CABLU PERFORAT

Accesorii de conectare pentru cleme

STRAP-URI

Accesorii electrice
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ECHIPAMENT INDIVIDUAL 
DE PROTECȚIE 

• Asistență în alegerea sortimentelor;
• Executarea rapidă a comenzilor;
• Logistică eficientă;
• Suport complet de marketing.

CONTROL DE CALITATE 

Calitatea este valoarea superioară a mărcii Högert Technik. 
Produsele noastre trec printr-o serie de teste și audituri externe înainte de a fi 
puse în vânzare.  Căutăm în mod constant noi soluții care să simplifice munca
pentru utilizatori - ridicând ștacheta pentru noi și pentru concurență. 

PRODUSE DE PROTECȚIE 
O gamă largă de haine de protecţie, 
încălţăminte de protecţie şi accesorii 
(mănuşi, centuri, pălării, căşti) dezvoltată 
în mod constant. Produsele pentru 
protecția sănătății și siguranței sunt 
concepute cu scopul de a pregăti în mod 
corespunzător angajatul pentru muncă şi 
pentru a-i oferi protecţie în condiţii 
nocive. 

MARCĂ MODERNĂ DE SCULE DE MÂNĂ ȘI PRODUSE DE
PROTECȚIE 
OFERIM SOLUŢII VALOROASE, COMBINÂND DURABILITATEA ŞI FUNCŢIONALITATEA. 
PRODUSELE NOASTRE SUNT CREATE PENTRU UTILIZATORI EXIGENŢI ŞI UTILIZARE 
INTENSIVĂ. 

35 de țări, în care suntem prezenți
1800 de produse în oferta noastră 
1,2 milioane de produse vândute în fiecare an
1200 de distribuitori mulțumiți din întreaga lume
350 de clienți noi în fiecare an

GARANŢIE EXTINSĂ 
TIPOLOGIA ȘI MODUL DE UTILIZARE SUNT INFORMAȚII LUATE ÎN CALCUL ÎN 
PROIECTAREA FIECĂRUI DETALIU AL UNELTELOR. 

SATISFACȚIA CLIENTULUI 
UN CLIENT SATISFĂCUT ESTE PRIORITATEA NOASTRĂ. 
Garantăm:  

PRODUSELE HÖGERT TECHNIK RESPECTĂ CELE MAI IMPORTANTE
STANDARDE DE CALITATE: 

ECHIPAMENT INDIVIDUAL 
DE PROTECȚIE 

• Asistență în alegerea sortimentelor;
• Executarea rapidă a comenzilor;
• Logistică eficientă;
• Suport complet de marketing.

CONTROL DE CALITATE 

Calitatea este valoarea superioară a mărcii Högert Technik. 
Produsele noastre trec printr-o serie de teste și audituri externe înainte de a fi 
puse în vânzare.  Căutăm în mod constant noi soluții care să simplifice munca
pentru utilizatori - ridicând ștacheta pentru noi și pentru concurență. 

PRODUSE DE PROTECȚIE 
O gamă largă de haine de protecţie, 
încălţăminte de protecţie şi accesorii 
(mănuşi, centuri, pălării, căşti) dezvoltată 
în mod constant. Produsele pentru 
protecția sănătății și siguranței sunt 
concepute cu scopul de a pregăti în mod 
corespunzător angajatul pentru muncă şi 
pentru a-i oferi protecţie în condiţii 
nocive. 

MARCĂ MODERNĂ DE SCULE DE MÂNĂ ȘI PRODUSE DE
PROTECȚIE 
OFERIM SOLUŢII VALOROASE, COMBINÂND DURABILITATEA ŞI FUNCŢIONALITATEA. 
PRODUSELE NOASTRE SUNT CREATE PENTRU UTILIZATORI EXIGENŢI ŞI UTILIZARE 
INTENSIVĂ. 

35 de țări, în care suntem prezenți
1800 de produse în oferta noastră 
1,2 milioane de produse vândute în fiecare an
1200 de distribuitori mulțumiți din întreaga lume
350 de clienți noi în fiecare an

GARANŢIE EXTINSĂ 
TIPOLOGIA ȘI MODUL DE UTILIZARE SUNT INFORMAȚII LUATE ÎN CALCUL ÎN 
PROIECTAREA FIECĂRUI DETALIU AL UNELTELOR. 

SATISFACȚIA CLIENTULUI 
UN CLIENT SATISFĂCUT ESTE PRIORITATEA NOASTRĂ. 
Garantăm:  

PRODUSELE HÖGERT TECHNIK RESPECTĂ CELE MAI IMPORTANTE
STANDARDE DE CALITATE: 
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POLAND

CROATIA

CZECH 
REPUBLIC

RUSSIA

SPAIN

 

Facem afaceri în 40 de piețe din întreaga lume.

400 angajați

4 companii 

 

GTV este un producător internaţional de 
accesorii pentru mobilier și iluminat cu LED.

Suntem o companie poloneză care operează  în 
industria mobilei din anul 1997. În 2007 am  
adăugat produse de iluminat în portofoliul nostru.

Ne lăudăm cu una dintre cele mai cuprinzătoare game de 
produse, care reuneşte câteva mii de articole. 

Centrul modern și complet computerizat de 
tehnologie-logistică din Pruszków, lângă autostrada 
A2, ne permite să facem afaceri la scară internațională.

UNDE SUNT PROIECTATE PRODUSELE NOI? 
Am creat şi dezvoltat propriul nostru departament de
cercetare și dezvoltare, unde o echipă de specialiști 
talentați implementează proiecte inovatoare. 

RESPONSABILITATEA CORPORATIVĂ   
Grija pentru mediu și educația privind eficiența 
energetică fac parte din responsabilitatea noastră 
socială corporativă. Suntem siguri că produsele
noastre de iluminat sunt fabricate în conformitate cu 
standardele în vigoare şi respectă mediul înconjurător.
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SOLUTII URMET PENTRU CLADIRI
Alege Urmet pentru controlul cladirilor:

• Videointerfonie

• Smart Home

• Telefonie

O gama de solutii tehnologice integrate care se pot gestiona foarte simplu 

dintr-o aplicatie smart.

Pentru ca viata e mult mai simpla cu Urmet!

• Control Acces

• Supraveghere Video

• Sisteme de Alarma si Antiincendiu.

urmet.com
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urmet.com

NOUA GAMA MIKRA

Noua gama Mikra propune un post extern antivandal cu fata din zamak si 
camera cu unghi larg: 

• Flexibilitatea tehnologiei 2Voice este disponibila la modelele cu 

butoane sau cu modul digital UlO pentru proiecte cu videointerfonie 

(pana la 32 utilizatori).

• Robuste, compacte, simplu de instalat. 

• Rezistente la agentii atmosferici, lP55 (Mikra2) si 

lP65 (Mikra plus digital).

Descopera modelul cel mai adaptat exigentelor tale!
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Prin lansarea gamei Chint, Consolight își completează suita de echipamente 
de protecție cu o soluție calitativă și competitivă.
Noile produse sunt în stoc, oferta de preț este disponibilă prin echipa de vânzări 
Consolight.

Gama eB/eBC/EBG, siguranțe 
monopolare pentru consumatori 
casnici sau individuali, are 
caracteristicile:
• Protecție la scurtcircuit și 

suprasarcină;
• Curbă C;
• Capacitate de rupere/

declanșare la 4,5kA; 
• Variante disponibile: 

de la 10A la 63A.

Gamele de protecție Chint eB, 
NBH8 și NBH8LE sunt disponibile 
în portofoliul Consolight

Gama NBH8, întrerupătoare 
automate miniaturale 1P+N are 
rolul deconectării automate în 
caz de defect și prezintă:
• Protecție la scurtcircuit și 

suprasarcină;
• Variante de la 6A la 40A;
• Curbă C;
• Capacitate de rupere/

declanșare la 4,5kA.

Gama NBH8-LE, întrerupătoare 
diferențiale cu protecție la 
suprasarcină și scurtcircuit 
are rolul de a oferi protecție 
persoanelor și instalațiilor în caz 
de operare greșită sau incendiu:
• Curbă C;
• Capacitate de rupere/

declanșare la 4,5kA;
• Variante disponibile: 

de la 6A la 40A.

NOU! Gamă de protecție CHINT  
în exclusivitate la Consolight!
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Soluții inteligente pentru spații  
rezidențiale și industriale:  
Sisteme de instalații electrice 
sigure sub marca „REHAU Cable 
Management by OBO”

„REHAU Cable Management by OBO” le oferă clienților săi soluții inteligente cu cheltuieli cu materiale reduse, 
timpi de instalare mai mici. Cu programele sale stabilite pentru tehnologia electrică și de rețea, expertul 
polimer REHAU facilitează instalarea în condiții de siguranță și oferă soluții sofisticate atât pentru construcții 
rezidențiale, cât și pentru cele non-rezidențiale.

Fie că este vorba despre depozite, instalații de producție 
sau locuințe, selecția bine gândită și instalarea corectă 
a canalelor de înaltă calitate pentru cablurile electrice și 
de date este un factor central pentru siguranța clădirii.

Prin urmare, portofoliul de produse sub marca „REHAU 
Cable Management by OBO” cuprinde mai multe 
sisteme inovatoare de canale pentru conducerea 
cablurilor.

Cablurile din living, ce pot fi observate peste tot, 
conexiunile pentru telefon, calculator sau electrocasnice 
pot fi astfel organizate fără să ne creeze un disconfort 
vizual. Pentru asta, REHAU Cable Management by OBO 
a dezvoltat un sistem de canale tip soclu.

În acest fel, cablurile electrice pot fi instalate în 
siguranță, curat și discret pe tencuială. În plus față de varianta clasică a sistemului SL, REHAU oferă modelele 
SL-L (cu garnitură de etanșare) și SL-T (cu profil de covor integrat). Sistemul de canal cu garnitură de etanșare 
(SL-L) creează o conexiune optimă pe perete și se adaptează la orice substrat. Cu sistemul SL-T, canalul 
plintei este transformat într-un canal de bandă de covor datorită profilului de covor integrat. Toate sistemele 
sunt echipate cu un perete despărțitor pentru a organiza cablurile de alimentare și de date independent 
unul de celălalt.

RAUDUO - un sistem de canale tip soclu, atrăgător din punct de vedere vizual, care economisește spațiul. 
Folosit în special pentru renovarea clădirilor rezidențiale și comerciale, unde instalarea îngropată nu este 
adesea o opțiune.

Acesta este destinat liniilor electrice și țevilor de încălzire, oferind o soluție optimă de instalare, mai ales în 
cazul clădirilor vechi și a celor care dețin linii de alimentare și linii electrice într-un sistem comun. 

Cu acest sistem compact „doi în unu”, țevile de încălzire și liniile electrice sau de date sunt direcționate  
printr-un sistem comun de plinte. Separarea compartimentului termic asigură o izolare termică funcțională 
între compartimentul superior, care adăpostește țevile de încălzire și compartimentul inferior, prin care 
sunt direcționate cablurile electrice. Această „zonă tampon” împiedică pătrunderea căldurii generate din 
compartimentul de încălzire în compartimentul electric. 



www.consolight.ro86

Așadar, căldura generată în compartimentul 
de încălzire nu pătrunde în compartimentul 
electric. O garnitură de etanșare suplimentară 
este disponibilă pentru o conexiune de perete 
personalizată.

Capacul de îmbinare al compartimentului 
electric și de încălzire scurtează timpul de 
instalare și, de asemenea, previne acumularea 
prafului.

Sistemul este foarte ușor de aplicat, deoarece 
nu sunt necesare soluții sau materiale speciale. 
Țevile de încălzire sunt montate în partea 
superioară a canalului folosind suporturi 
de țevi de încălzire prin fixare, fără izolație 
suplimentară și fără unelte. O gamă largă de 
accesorii permite conectarea la toate tipurile 
comune de calorifere. Un capac de îmbinare 
pentru compartimentele electrice și de încălzire 
scurtează, de asemenea, timpul de asamblare 
și împiedică colectarea prafului. În același 
timp, partea superioară cu forma sa sofisticată 
servește drept un finisaj armonios pentru 
imaginea de ansamblu.

Datorită unui sistem de conectare care este 
compatibil din punct de vedere tehnic și optic, 
cu RAUDUO instalarea aparatajului terminal 
este, de asemenea, ușoară. Pentru instalarea 
aparatajului clasic este disponibilă o carcasă 
goală care include și un capac.

Montajul este atașat la perete cu ajutorul unor bride de fixare ceea ce garantează o conexiune și o  
protecție împotriva smulgerii. Capacul canalului RAODUO are, de asemenea, disponibil o garnitură de 
etanșare folosită în cazul clădirilor vechi, pentru o conexiune de perete perfectă. Unghiul aplatizat asigură 
o reglare optimă.

RAUDUO este o soluție completă, matură din punct de vedere tehnic. Ca supliment la canalul combinat 
încălzire-electrice, REHAU oferă canalul de prindere SL / SL-L / SL-T în dimensiunile 20/50, 20/70 și 20/110 
pentru montarea exclusivă a cablurilor electrice. Separat, canalul soclu RAUDUO poate fi folosit doar pentru 
conductele de încălzire. Toate variantele au, de asemenea, o gamă largă de piese și accesorii.

Canalul RAUDUO este testat și certificat în conformitate cu DIN EN 50085-2-1 și este disponibil în culorile alb 
crem și alb pur.

Vă invităm să aflați mai multe detalii pe pagina www.obo.ro.
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EMOS oferă de aproape 30 de ani produse electronice mici, de 
uz casnic care fac parte integrantă din viața noastră de zi cu zi. 
Marca EMOS include în principal baterii, surse de lumină și corpuri 
de iluminat pentru uz casnic și industrial, cabluri și prelungitoare, 
lanterne, antene și dispozitive electronice mici, cum ar fi 
multimetre, testere, sonerii etc. 

EMOS - Making Life Easy.

Proiector de lucru reîncărcabil COB LED 
P4536, 2000 lm, 8000 mA
• sursă de lumină: 2 × LED COB
• distanța maximă a fasciculului: 70 m
• putere maximă a luminii: 2 000 lm
• baterie: acumulator Li-Ion
• caracteristici speciale:  

comutare rapidă 
• PORNIT / OPRIT
• protecția bateriei  
Cod de comandă  
P4536

Lampă de birou cu LED 
LENNY argintiu
• flux luminos: 550 lm
• culoare: argintiu
• culoare deschisă: alb neutru
• adaptor de alimentare inclus: da
• temperatura culorii: 4 000 K
• ambalaj: 1 buc, cutie 
Cod de comandă  
Z7608S

Aplică de tavan cu LED, rotundă 
de 36W, CCT
• echivalentul becului incandescent: 170 W
• IP: IP20
• flux luminos: 140-2 880 lm
• temperatura culorii: 3 000-6 000 K
• tip dispersor: lăptos
• funcția de dimare: da
• ambalaj: 1 buc, cutie
Cod de comandă  
ZM5166

Sonerie fără fir P5732
• metoda de împerechere:  

împerechere automată - autoînvățare
• funcții speciale: semnalizare optică 
• semnalizare optică la sonerie: da
• semnalizare optică de pe buton: da
• controlul volumului: da, 4 nivele
• volumul maxim de apel: 90 dB
• numărul de melodii: 38
Cod de comandă
P5732

Videointerfon
• posibilitatea de a înregistra: da
• controlul blocării / porții: încuietoarea ușii
• conexiune opțională a camerei CCTV: da
• dimensiunea monitorului:  

175 × 125 × 20 mm
• dimensiunile unității camerei:  

135 × 50 × 25 mm
• unghiul de vizualizare al  

camerei: 160°
Cod de comandă 
H3010

LED EXIT 3W 3h MT
• evaluare IP: IP20
• materialul corpului: plastic (PC)
• ambalaj: 1 buc, cutie
• dimensiuni: 315 × 223 × 45 mm
• flux luminos: 30 lm
• timpul de rezervă: 3 ore
• tip baterie: Ni-Cd
Cod de comandă  
ZN1210

Corp de iluminat cu LED DUSTY 45W NW, IP65
• dimensiuni: 1 564 × 53 × 35 mm
• putere: 45 W
• flux luminos: 4 500 lm
• temperatura culorii: 4 000 K
• indicele de redare a 

culorilor (CRI): Ra> 80
• evaluare IP: IP65
• prin cablare: da
Cod de comandă 
P4536

Derulator cu cablu, PVC, H05VV-F3G, 
4 prize, 50 m, 1,5 mm
• conductor: H05VV-F3G
• secțiunea transversală  

a conductorului: 1,5 mm
• putere maximă 230V: 

 16 A max./3 680 W
• siguranţă fuzibilă: DA
• ambalaj: 1 buc
Cod de comandă
P092501
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LANTERNELE ULTIBRIGHT
Compact, durabil și fiabil - acestea sunt 
cuvintele care caracterizează lanternele 
Ultibright. Aceste lanterne - cu un inel roșu 
elegant - sunt fabricate din metal durabil și 
rezistă în mod fiabil chiar și la căderea pe o 
suprafață dură. 

Cipul LED CREE de calitate asigură un flux 
luminos peste standard și o rază suficientă. 

Clipul practic, bucla din sfoară rezistentă și 
dimensiunile compacte permit lanternei să vă 
însoțească oriunde.

P3150 P3160 P3170 P3180 P3190

Nume ULTIBRIGHT 50 ULTIBRIGHT 60 ULTIBRIGHT 70 ULTIBRIGHT 80 ULTIBRIGHT 90
Flux luminos 100 lm 170 lm 340 lm 600 lm 1 200 lm

Distanța 
fasciculului 65 m 100 m 200 m 230 m 280 m

Alimentare 1 × AAA 1 × AA 3 × AAA Li-ion 
2600 mAh (3,7 V)

Li-ion  
5000 mAh (3,7 V)

Comutator dublu - - DA DA DA

Numărul de 
moduri de lumină 1 1 2 3 3

Accesorii buclă,
clip

buclă, 
 clip

buclă, 
clip

buclă, 
acumulator, 

carcasă, cablu 
USB-C

buclă, 
acumulator, 

carcasă, cablu 
USB-C

Dimensiuni 98 × 16 mm 101 × 22 mm 123 × 94 mm 151 × 34 mm 157 × 40 mm

Greutate 32 g 47 g 112 g 189 g 203 g
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Sunt dintotdeauna valori ale B.M. Group.

B.M. Group este un producător italian din 1958 lider pe piaţa  
locală şi unul dintre principalii producători europeni în elemente 
de conectică electrică.

B.M. Wire Connections oferă soluţii pentru orice tip de tratare 
a cablului împreună cu materialele de marketing necesare: 
cataloage în limba română, expozitoare şi mostre. 

B.M. WIRE CONNECTIONS
CALITATE. SIGURANŢĂ. FIABILITATE.

Presetupe

Bride

Unelte de 
tăiere

Tub  
termocontractibil 

Scule de 
întreţinere şi 
reparaţie

Terminali +  
unelte de sertizare

Blocuri 
terminale

Benzi electrice
Tuburi 
termocontractabile

Fixarea 
conductelor

Part of
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Sisteme de Management Cabluri

Jgheab metalic perforat

Jgheab metalic tip scarã

Jgheab metalic tip sârmã

Accesorii de montaj

Tub flexibil metalic

Sisteme de Management Cabluri
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Jgheab metalic tip scarã

Jgheab metalic perforat

Jgheab metalic tip sârmã şi accesorii

Sisteme de Management Cabluri

METALICO METAL îşi desfãşoarã activitatea în conformitate cu
Standardele de Calitate ISO 9001 şi IEC 61537

KAD H60KA90 H60KAT H60

PMDPMTPM90

Suport tip SC 
prindere cu tijã filetatã

Suport tip HC 
cu prindere lateralãSuport tip C
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Oferta completă de aparataj distribuţie 
electrică şi automatizări industriale.

Aparataj ultraterminal Delta Line
Proporţii perfecte şi un design elegant - acestea sunt 
caracteristicile cheie ale gamei Delta. Aparatajul 
Delta se îmbină atemporal cu orice design interior, 
accentuat de gama modernă de culori: alb, titan, 
argintiu, aluminiu metalic şi carbon metalic, sticlă 
sau metal.

Tablouri electrice pretestate Sivacon
Siguranţa maximă şi designul atractiv sunt combinate 
acum în mod optim într-o soluţie eficientă: Sivacon 
S4, noua generaţie de produse dedicate distribuţiei 
energiei pentru clădiri rezidenţiale, comerciale şi 
industriale, de până la 4000 A.

Echipamente de protecţie gama Sentron

Monitorizare energie

Bară capsulată de distribuţie

Control şi automatizări industriale
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PROIECTE CONSOLIGHT
PROIECTE INDUSTRIALE, REZIDENŢIALE, ÎNVĂŢĂMÂNT, SPORT, SĂNĂTATE,  
GUVERNAMENTALE / MUZEE, HORECA, COMERCIALE

Hală Draexlmaier Satu Mare

Baraj C.H.E. Mariselu

Ursus Buzău

Centrala electrică AZOMUREŞ

Depozit legume fructe - Karema Fruct

Nava Cătuneanu
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PROIECTE CONSOLIGHT
PROIECTE INDUSTRIALE, REZIDENŢIALE, ÎNVĂŢĂMÂNT, SPORT, SĂNĂTATE,  
GUVERNAMENTALE / MUZEE, HORECA, COMERCIALE

Solina România

Friesland Cluj

Hală Kastamonu

THE NEST Cluj Napoca Cartier rezidenţial Milano

Fabrica de asamblare IVECO - Dâmboviţa
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Complex locuinţe Nordis Mamaia

PROIECTE CONSOLIGHT
PROIECTE INDUSTRIALE, REZIDENŢIALE, ÎNVĂŢĂMÂNT, SPORT, SĂNĂTATE,  
GUVERNAMENTALE / MUZEE, HORECA, COMERCIALE

Complex AMBIANCE - Brașov

Complex locuinţe De Silva

Complex locuinţe Novopolis Cosmopolit Magnolia - Brașov 

Ansamblu rezidenţial Bistriţa
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PROIECTE CONSOLIGHT
PROIECTE INDUSTRIALE, REZIDENŢIALE, ÎNVĂŢĂMÂNT, SPORT, SĂNĂTATE,  
GUVERNAMENTALE / MUZEE, HORECA, COMERCIALE

Dynamic Residence 2 Brașov

Nusco City Residence

Tower Center International Ţiriac Tower

Marmura Residence
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PROIECTE CONSOLIGHT
PROIECTE INDUSTRIALE, REZIDENŢIALE, ÎNVĂŢĂMÂNT, SPORT, SĂNĂTATE,  
GUVERNAMENTALE / MUZEE, HORECA, COMERCIALE

Liceul Onisifor Ghibu Stadionul Steaua

Stadionul Târgu Jiu Spitalul Militar Cluj Napoca

Aeroport Timişoara Direcţia de Impozite şi Taxe Locale Sector 2
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PROIECTE CONSOLIGHT
PROIECTE INDUSTRIALE, REZIDENŢIALE, ÎNVĂŢĂMÂNT, SPORT, SĂNĂTATE,  
GUVERNAMENTALE / MUZEE, HORECA, COMERCIALE

Kaufland Oradea, Sighetul Marmaţiei, 
Orăştie, Sebeş

TRC Cluj Napoca

AROBS Cluj Napoca

TRC Bacău

TRC Jucu URBANO PARK
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PROIECTE CONSOLIGHT
PROIECTE INDUSTRIALE, REZIDENŢIALE, ÎNVĂŢĂMÂNT, SPORT, SĂNĂTATE,  
GUVERNAMENTALE / MUZEE, HORECA, COMERCIALE

VALUE CENTER Zalău

Centrul comercial Mercur Shopping Center 
Alba Iulia

Centrul comercial Iulius Mall Cluj Napoca Record Park

ALTEX Braşov, Huşi, Haţeg 

Sediul Karcher România Bucureşti
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ALTE PROIECTE 
CONSOLIGHT

PROIECTE INDUSTRIALE
• RAJA;

• Fabrică mâncare animale de companie;

• Ferma pui - Tichilești;

• Fabrică prelucrare lactate Artesana;

• SSH HIDROSERV SA SSRH Cluj Napoca;

• TIMBER PRODUCTION;

• HELIOS;

• SICERAM.

PROIECTE REZIDENŢIALE
• Complex locuinţe South Side;

• Opera Residence;

• Ansamblu rezidenţial Tomis Plus;

• Ansamblul rezidenţial Kiseleff;

• Bloc locuinţe INTERSERVISAM;

• GRAND PARK SUD;

• Zona verde şi de agrement Parcul Tineretului;

• Ansamblu rezidenţial ISG.

PROIECTE ÎNVĂŢĂMÂNT
• Şcoala gimnazială Râmnicu Sărat;

• Incubator afaceri Constanţa;

• Şcoala şi grădiniţa Mărunţişu Buzău;

• Cămin Cultural Nehoiu;

• Universitatea Ovidius;

• Reabilitare Şcoala nr. 31 Galaţi;

• Reabilitare Şcoala nr. 3 Galaţi;

• Reabilitare Şcoala nr. 40 Galaţi;

• Şcoala 125 sector 5 Bucureşti.

PROIECTE SPORT
• Academia Hagi;

• Sală sport pentru persoane cu dizabilităţi Buzău;

• Stadion Alexandria.

PROIECTE SĂNĂTATE
• Spitalul Slobozia;

• Spitalul Feteşti;

• Centrul rezidenţial pentru copil cu handicap Buzău;

• Extindere Spitalul de Copii Galaţi;

• Spital containere Braşov;

• Centru de vârstnici Snagov;

• Spital Marie Curie.

PROIECTE GUVERNAMENTALE / MUZEE
• Muzeul de etnografie Tulcea;

• Reabilitare unităţi militare;

• Parcare etajată Str. Roșiori, Galați;

• Iluminat public localităţile Oarja, Bascov Argeş.

PROIECTE HORECA
• Hotel Phoenicia;

• Hotel Zora;

• Hotel Simona Halep;

• Hotel New Montana;

• Hotel Anina.

PROIECTE COMERCIALE
• Complex Wida Mamaia;

• Leroy Merlin Târgovişte;

• CTP CLUJ;

• CTP SIBIU.





Bucureşti - Sediul Central
Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 1 G, Sector 3
Tel: 031 805 44 41 / (42) (43)
0374 20 20 20 / (21) (22) (23)
Fax : 031 805 44 40
Email: office@consolight.ro

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

Militari - Punct de lucru
Bd. Preciziei, nr. 1 C corp C3
reper : vizavi de Autobaza Militari STB
Tel : 031 403 25 10
Fax : 031 403 25 11
Email: militari@consolight.ro

Filiala Sibiu
Calea Şurii Mici, nr. 68
Mobil: 0742 132 022
Email: sibiu@consolight.ro

Filiala Galaţi
Bd. George Coşbuc, nr. 223A
Tel: 0336 40 14 52
Fax: 0336 40 14 53
Email: galati@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 Braşov
Str. Bazaltului, nr. 7
Tel: 0368 43 66 63
Fax: 0368 43 66 63
Email: brasov@consolight.ro

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

Filiala Timişoara
Str. Enric Baader, nr. 13
Tel: 0356 46 04 71
Fax: 0356 46 04 70
Email: timisoara@consolight.ro

Filiala Cluj
Str. Plevnei, nr. 49
Tel: 0364 41 02 84
Fax: 0364 41 02 85
Email: cluj@consolight.ro

Filiala Oradea
Str. Sucevei, nr. 14, cam. 103
Tel: 0359 45 34 43
Fax: 0359 45 34 44
Email: oradea@consolight.ro

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

Reprezentanţi locali: 
Baia Mare, Piteşti, Ploieşti, Târgu Mureş, 
Bacău 

București

Craiova
Constanța

Bacău

Iași

Galați

Brașov
Sibiu

Cluj

Târgu Mureș

PloieștiPitești

Oradea

Baia Mare

Reprezentanţi  locali

Filiale

LEGENDĂ:

Timișoara

ACOPERIRE NAŢIONALĂ

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


