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De ce Consolight?

Companie antreprenorială 
românească cu 26 de ani de 
experiență și performanță.

Peste 15.000 mp 
spații de depozitare și 
2 hub-uri naționale.

15.000
mp

26
ani

12
filiale

8.000
clienţi

54
mil.€

300
angajaţi

Aproximativ 
300 de angajați, 
la nivelul grupului.

Acoperire națională  
prin 12 filiale și reprezentanți 

locali de vânzări.

Peste 54 milioane de euro 
cifra de afaceri în 2021.

În jur de 8.000 de clienți 
și peste 60.000 de articole 

în portofoliu.



CONSOLIGHT, partenerul tău preferat 
pentru soluții electrice profesionale.

Suntem o companie cu 100% capital privat românesc, un bun exemplu 
de antreprenoriat de succes, devenind, în cei 26 de ani de activitate, 
lider în distribuția de materiale și echipamente electrice profesionale. 
CONSOLIGHT a trecut de la un business mic de distribuție la unul dintre 
cele mai cunoscute branduri de pe piață. 

Reţeta succesului? Relația durabilă cu producătorii și clienții, adaptând 
portofoliul de produse și servicii, astfel încât să corespundă exigențelor 
acestora și să anticipeze nevoile lor de dezvoltare. Realizăm acestea cu 
peste 60.000 de produse, înglobate în soluții complete fiabile. 

Pregătim intens următoarele decenii, prin orientarea spre sustenabilitate 
și inovație. Acționăm constant pentru educarea pieței și creșterea adopției 
tehnologiilor smart de iluminat, de mobilitate electrică, pentru clădirile și 
orașele inteligente ale viitorului apropiat. 

Astfel, ajutăm clienții să descopere 
moduri optime de a integra și folosi 
componentele electrice în proiecte 
cu eficiență energetică sporită, 
transpusă în reducerea de costuri 
și creșterea confortului.

De aceea, am dezvoltat divizii 
și departamente specializate 
pentru performanța proiectelor 
tale. 
Divizia CONSOTECH înglobează 
soluții electrice SMART & ECO.



Soluții electrice la îndemâna ta!

Ca o evoluție firească a companiei, în 2019 am dezvoltat brandul propriu 
Elmax pentru soluții electrice la îndemână, de tip “value for money”, pentru 
o acoperire cât mai mare a nevoilor clienților noștri, asigurând permanent 
calitate la prețuri accesibile. ELMAX cuprinde o gamă de produse diversificată, 
destinată profesioniștilor: electricieni, instalatori, integratori de sisteme, 
revânzători, etc.

Gama de produse ELMAX include:
• Aparataj de protecţie - CHINT - Chint eB, NBH8 și NBH8LE: siguranțe 
monopolare pentru consumatori casnici; întrerupătoare automate miniaturale 
1P+N cu rolul deconectării automate în caz de defect; întrerupătoare 
diferențiale cu protecție la suprasarcină și scurtcircuit;
• Aparataj ultraterminal - Seriile Kare Modular, Defne și Manolya din gama de 
aparataj de câmp Makel;
• Managementul Cablurilor - Jgheaburi metalice, canal de cablu metalic, 
tuburi flexibile metalice, tuburi termocontractibile, accesorii jgheab metalic 
pentru cablu, canal cablu din PVC, tub rigid PVC, doze de legătură;
• Soluții pentru iluminat - led pannel-uri, proiectoare, iluminat public, stâlpi;
• Cablare Structurată - cabluri de voce-date, conectică, rack-uri de perete, 
cabinete pentru servere, UPS-uri, patch panel, swichuri, media convertoare, 
fibră optică;
• Truse și scule de mână;
• Prelungitoare și derulatoare;
• Benzi electroizolatoare.



Punem siguranța afacerii tale pe 
primul loc!

TABLOMET, firmă a grupului Consolight înființată în 2008, are ca obiectiv 
satisfacerea cererii clienților pentru tablouri electrice de calitate superioară, 
adaptate cerințelor specifice fiecărui proiect. Tablomet este specializată în 
producția și furnizarea de tablouri electrice de distribuție, automatizări și 
control industrial.

Produse și Servicii TABLOMET:
• Echipare tablouri de până la 4000A - 6300A;
• Punere în funcţiune (P.I.F.) tablouri electrice;
• Execuție, implementare și suport tehnic;
• 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.

Avantajele colaborării cu profesioniștii TABLOMET:
• soluții adaptate oricărui buget;
• experiența de peste 14 ani în domeniu;
• tablouri compacte și stabile, cu montare simplă și sigură;
• transparență în privința costurilor și optimizării acestora.

Calitatea și complexitatea fiecărui proiect implică 
o rețetă unică, fiind permanent urmărite: 
planificarea atentă a managementului 
de proiect, utilizarea de materiale de 
calitate și acces la o echipă 
experimentată, formată din 
24 de ingineri și electricieni 
autorizați ANRE, pregătită 
să facă față oricărei provocări.



îți oferă o gamă completă de soluții 
electrice pentru proiectele tale

Iluminat - surse și corpuri de iluminat standard și inteligente pentru toate 
tipurile de clădiri și încăperi, spații exterioare și interioare. Sisteme eficiente 
energetic, pentru sustenabilitatea afacerii tale.

Tablouri Electrice - soluții inovatoare sau clasice pentru aplicaţii comerciale 
și industriale. 

Aparataj de protecție și comandă - întreruptoare automate pentru clădiri 
SMART şi convenţionale, de orice tip de putere şi funcţionalitate.

Stâlpi metalici pentru iluminat stradal cu înălțimi de la 3 metri până la 12 metri, 
standard sau adaptați cerințelor proiectului tău.

Cablare structurată - baza rețelei de calculatoare și telefonie a unei companii: 
rack-uri și accesorii, cabluri de date, UPS-uri rackabile, patch pannel-uri din 
cupru și fibră, prize de date, swich-uri, acces point-uri, etc.

Cabluri - pentru instalații electrice, rezistente în condiții speciale cu manta 
de cauciuc, de semnalizare pentru curenţi tari, de energie, medie tensiune și 
înaltă tensiune, pentru semnalizare incendiu, folosite în electronică, pentru 
transmitere de date și coaxiale, optice, solare.



Interfonie - sisteme cu facilități SMART și un grad de securitate sporit.

Sisteme pentru managementul cablurilor - conducere, distribuire și organizare 
trasee de cabluri. 

Aparataj ultra-terminal - o gamă largă, ca accesibilitate și calitate, pentru 
domenii variate de utilizare (rezidențial, office, HoReCa, industrial).

Scule și unelte pentru instalații electrice și mecanice.

Surse neîntreruptibile și grupuri electrogene pentru protejarea consumatorilor 
de perturbaţiile existente în reţeaua de alimentare.

Paratrăsnet - sisteme utilizate atât pentru protecția construcțiilor civile sau 
industriale, cât și pentru protejarea unor spații deschise.

Organizatoare de șantier/ Fișe și prize industriale - De la şantierele cele mai 
mici la cele mai mari, tablourile sunt disponibile în numeroase configuraţii, 
care diferă din punct de vedere al numărului şi al tipului de priză, protejate 
prin MCB sau portfuzibil.

Consolight îți pune la dispoziție produse și soluții de top din domeniul electric, 
de la producătorii consacrați precum: ABB, Ansell Lighting, EATON, ELMAX, 
GEWISS, HOGERT, HUAWEI, LEDVANCE, Legrand, LONGi SOLAR, NOARK, Schenider 
Electric, SIGNIFY, TRILUX, etc.



Clădirea inteligentă este mai eficientă energetic, mult mai sigură și cu 
valoare de piață crescută, deoarece automatizarea va spori confortul.

Făcută incorect, automatizarea clădirii va duce la dispozitive incompatibile, 
sisteme inaccesibile și lucruri care pur și simplu nu funcționează. Realitatea 
este că astăzi clădirea sau biroul tău pot depăși noțiunile unui film science 
fiction. Ele pot funcționa perfect și fiabil, mai ales atunci când soluția este 
proiectată corespunzător. 



Proiectează-ți 
inteligent clădirile cu 
ajutorul specialiștilor

Pentru ca totul să fie perfect funcțional și corect integrat, 
echipa Consotech este alegerea potrivită 

pentru proiectele tale.

Cablare Structurată

UPS-uri

Pompe de căldură

Protecție jgheab, burlan și 
degivrare

Comandă stație meteo

Aplicații speciale

Comandă storuri

Panouri fotovoltaice

Smart lighting

Video interfonie

Tablouri comenzi KNX

Stație încărcare auto

Comandă garaj

Comandă aer condiționat

Comandă încălzire

Aparataj terminal SMART

Securitate Inteligentă

Încălzire electrică în 
pardoseală

Comandă ambient

Integrare echipamente 
bucătărie



ILUMINAT SMART PENTRU 
CLĂDIRI INTELIGENTE

Un sistem de iluminat inteligent este primul pas către automatizarea 
clădirilor și transformarea lor în imobile ale viitorului. Iluminatul inteligent îți 
oferă un control intuitiv asupra luminilor din incintă, sporindu-ți confortul și 
siguranța, ajutându-te să faci economii. Înțelegem că iluminatul ar trebui să 
fie întotdeauna mai mult decât funcțional. El are puterea de a ridica starea de 
spirit, de a spori productivitatea.

Îți oferim soluții de iluminat inteligent pentru toate tipurile de proiecte, de 
la locuințe la birouri, magazine, unități HoReCa, săli de sport, de clasă, hale, 
depozite, parcări. Portofoliul Consolight include soluții de iluminat SMART de 
la furnizori de TOP: Ansell Lighting, Signify, Ledvance.

Portofoliul OCTO - Ansell Lighting, 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 a modurilor preferate, folosind şi senzori de mișcare ce 
permit aprinderea automată a led-urilor la intrarea în încăpere. OCTO are o 
serie de setări de securitate pe care le puteți personaliza în funcție de cerințele 
dvs., precum și diferite setări de partajare pentru fiecare rețea de corpuri de 
iluminat cu parole de administrator diferite.



INTERFONIE INTELIGENTĂ

Classe 300EOS withNetatmo, primul interfon conectat cu asistent vocal 
integrat Amazon Alexa. Design distinctiv care îndeplineşte nevoile stilului 
de viaţă contemporan. Vertical şi super subţire, prin designul său îngrijit şi 
modern, oferă fiecărui tip de clădire un aspect inovator şi o experienţă unică 
de utilizare.

Bucură-te de o experienţă completă Alexa, profitând de toate funcţiile sale, 
cum ar fi rutine personalizate, redare muzică, funcţii pentru clădiri inteligente, 
setare alarme, memento-uri şi funcţii de interfon video. Aplicaţia pentru un 
imobil sigur asigură controlul de la distanţă, oricând, de oriunde. Răspunzi la 
apeluri prin interfon chiar şi atunci când eşti în afara clădirii, primeşti notificări 
şi alerte privind mişcarea şi detectarea persoanelor datorită camerelor 
inteligente Netatmo pentru exterior şi interior.

Actualizările firmware-ului dispozitivului îţi vor permite să utilizezi funcţii 
noi şi inovatoare pentru clădiri inteligente. Classe 300EOS withNetatmo nu 
integrează doar asistentul vocal Alexa, ci şi gateway-ul pentru conectarea 
unui sistem Smart cu Netatmo şi serverul web pentru conectarea unui sistem 
de automatizare a locuinţei MyHOME.



Panourile solare: 
sursa ta de 

energie gratuită. 
Generează-ți 

un viitor sustenabil!

Panourile fotovoltaice solare transformă lumina zilei în electricitate gratuită. 
Când lumina zilei este absorbită în panoul solar fotovoltaic, un curent electric 
DC (curent continuu) este generat. Acest curent DC ajunge apoi la un invertor, 
care transformă electricitatea obţinută din DC în AC (curent alternativ), folosit 
pentru a asigura funcționarea obiectelor electrice din imobil.

Sistemele fotovoltaice sunt de două tipuri:
- on grid, sisteme care se conectează la rețeaua de distribuție a energiei;
- off grid, destinate clădirilor care nu au acces la rețeaua de distribuție și 
funcționează complet independent de aceasta.

La sistemele on grid, panourile solare se conectează la un invertor, apoi 
conexiunea se ramifică în două. O parte merge spre rețeaua națională, iar 
cealaltă parte merge spre locuință sau imobile.

Sistemele off grid folosesc baterii pentru stocarea energiei electrice și 
funcționează complet independent de reţea. Astfel, sistemul funcționează la fel 
ca cel on grid, doar că stochează în baterii energia.

Beneficiile panourilor solare sunt:
- Surplusul de electricitate generat de panourile fotovoltaice va fi preluat în 
rețeaua națională și va putea fi consumat ulterior, fără a fi taxat, atunci când 
locuința ta va avea nevoie.
- Astfel se reduce investiția inițială și cheltuielile de mentenanță.
- Reducerea cheltuielilor curente cu energia electrică.
- Instalare ușoară. 



Stații de încărcare 
pentru autovehicule 
electrice. 
Mobilitate oriunde.

Stațiile de încărcare pentru autovehicule electrice se caracterizează prin 
dimensiuni reduse și un design modern și compact, fiind perfecte pentru uz 
rezidențial, dar și pentru companii, instituții publice. Aceasta asigură o încărcare 
rapidă, sigură și fiabilă a oricărui vehicul electric, în conformitate cu standardele 
internaționale. Gradul de protecție IP55 oferă o rezistență sporită la factorii de 
mediu, stația putând fi folosită atât la interiorul unui garaj, cât și la exterior. 
Gradul de rezistență la impact IK10 garantează rezistență și durabilitate.  

Stațiile de încărcare sunt echipate cu selector manual, ce permite reglarea 
puterii de încărcare: 100% - 60% - 30%, iar prizele iluminate pot fi utilizate cu o 
singură mână, îmbunătățind experiența utilizatorului. Produsele au un dispozitiv 
DC Leak 6mA, protejând împotriva scurgerilor de curent continuu.

Stația de încărcare pentru autoturismele 
electrice și hibride poate avea mai  
multe funcții: contorizare inteligentă, 
rețea de date sau încărcarea 
telefonului, altele sunt doar 
pentru încărcarea electrică a 
autoturismelor.

Beneficiează acum de 
livrare și montare rapidă 
prin specialiștii 

Consotech oferă stații de încărcare performante de orice dimensiune și putere 
de la furnizorii de top din domeniu: Gewiss, ABB, Legrand, NOARK, Schneider, în 
funcție de complexitatea proiectului tău.



Soluția KNX 
Conectează inteligent 

tehnologii smart diferite 
pentru proiectul tău!

KNX este un protocol de comunicare uniform, independent de producător, 
pentru a conecta în mod inteligent în reţea tehnologiile de ultimă generaţie de 
la domiciliu şi pentru sistemele de clădiri. KNX este utilizat pentru a planifica şi 
pentru a controla soluţiile eficiente din punct de vedere energetic, pentru mai 
multă funcţionalitate şi pentru mai mult confort, reducând simultan costurile de 
energie. De peste 20 de ani, KNX se dovedeşte a fi un standard global pentru 
automatizarea locuinţelor şi a clădirilor, în conformitate cu EN 50090 și cu  
ISO/IEC 14543.

Marele avantaj al KNX este configurarea de la distanţă: în locul unui dispozitiv 
central, funcţiile sunt găzduite de abonaţii individuali ai magistralelor. Senzorii, 
cum ar fi comutatoarele şi detectoarele de prezenţă, trimit comenzi direct 
la sistemele de lumini, de jaluzele, de încălzire şi de ventilaţie. Atribuirile şi 
funcţiile sunt configurate cu uşurinţă în „Software Engineering Tool” (ETS) şi pot fi  
modificate sau ajustate în orice moment. 

KNX este compatibil cu diferite medii de transmisie, de ex. cablu pereche 
torsadat (KNX TP), ETHERNET (KNX IP), radio (KNX RF) sau Powerline (KNX PL). Cu 
KNX, dispozitivele de la diferiţi producători sunt compatibile şi pot fi combinate 
în mod flexibil într-o soluţie cuprinzătoare. Nu este necesară o staţie de control, 
deoarece fiecare dispozitiv are propriul său microprocesor.

Cu KNX clădirea ta inteligentă  
beneficiază de avantajele 

tehnologiilor multiple. 
Află cum anume, 

de la specialiștii noștri.



Cabluri încălzitoare 
Asigură inteligent și eficient 

confortul termic al clădirii tale!

Clădirile sustenabile necesită tot mai mult surse prietenoase de energie, 
regenerabile și ecologice. Puterea vântului, energia solară, puterea atomică și 
hidroenergia sunt câteva posibile soluții. Acestea pot deveni în curând unicele 
opțiuni viabile. Încălzirea electrică în pardoseală are numeroase avantaje, în 
comparație cu formele tradiționale pentru confort termic.

Cablurile de încălzire electrică sunt economice, ușor de instalat. 
Ele nu generează costuri pentru mentenanța anuală.

Sistemul de încălzire electrică în pardoseală îți oferă posibilitatea de a opri 
încălzirea în locuință sau birou pe timp de vară, optând pentru încălzirea de 
confort doar pentru pardoseala din băi. 

Prin termostatele moderne utilizate 
la sistemele de încălzire în 
pardoseală, ai posibilitatea de 
a economisi energie electrică, 
prin setări personalizate 
ale temperaturii, prin mod 
de funcționare zi 
sau noapte. 



consotech@consolight.ro


