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Prăjină electroizolantă cu 
lungimea de 1,6 metri

Caracteristici tehnice
Tensiune nominală de utilizare 35 kV
Lungime totală 1,6 m

Ref: AP 101/1/35kV/A
Ref: AP 101/1/35kV/B

+ verificarea periodică asigurată în laboratorul propriu

Domeniu de utilizare
Prăjina electroizolantă tip AP 101/35kV şi adaptoarele specifice, 
se utilizează în instalaţii electrice interioare şi exterioare (fără 
precipitaţii), pentru: 
• verificarea lipsei/prezenţei tensiunii sau a corespondenţei 
fazelor cu ajutorul unui dispozitiv adecvat;
• montarea clemelor sau suportului clemelor garniturilor 
mobile de legare la pământ şi în scurtcircuit; 
• descărcarea sarcinilor capacitive;
• îndepărtarea obiectelor căzute pe instalaţii;
• manevrarea separatoarelor;
• manevrarea/îndepărtarea cablurilor electrice subterane;
• montarea componentelor sistemului de asigurare pentru 
lucru la înălţime.

Elemente componente
• Un tub confecţionat din fibră de sticlă întărită cu răşină 
epoxidică.
• Element de îmbinare-fixare tip A pentru tijă hexagonală 
sau tip B pentru tijă cilindrică (baionet), la capătul superior, 
pentru montarea accesoriilor.
• Inel pentru delimitarea zonei mânerului.
• Husă pentru transport.

prăjini şi adaptoare

AP 101/1/35kV/A
(hexagonal)

AP 101/1/35kV/B
(baionet)

Prăjină electroizolantă cu 
lungimea de 1,6 metri

Iftode Universal SRL, Galati          www.universalconstruct.ro        Tel/Fax:0236 310 555
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Ref: AP102/110kV/A
Ref: AP102/110kV/B

+ verificarea periodică asigurată în laboratorul propriu

Domeniu de utilizare
Prăjina telescopică electroizolantă tip AP 102/110kV şi 
adaptoarele specifice, se utilizează în instalaţii electrice 
interioare şi exterioare (fără precipitaţii), pentru: 
• verificarea lipsei/prezenţei tensiunii sau a corespondenţei 
fazelor cu ajutorul unui dispozitiv adecvat;
• montarea clemelor sau suportului clemelor garniturilor 
mobile de legare la pământ şi în scurtcircuit; 
• îndepărtarea obiectelor căzute pe instalaţii;
• manevrarea/îndepărtarea cablurilor electrice subterane;
• montarea componentelor sistemului de asigurare pentru 
lucru la înălţime.

Elemente componente
• Două tuburi confecţionate din fibră de sticlă întărită cu 
răşină epoxidică.
• Element de îmbinare-fixare tip A pentru tijă hexagonală 
sau tip B pentru tijă cilindrică (baionet), la capătul superior, 
pentru montarea accesoriilor.
• Butoane cu arc, diferenţiate între ele, pentru blocarea 
tronsoanelor în poziţie de lucru.
• Husă pentru transport.

prăjini şi adaptoare

Caracteristici tehnice
Tensiune maximă de utilizare 110 kV
Nivele de tensiune nominale 20 kV 110 kV
Lungimi de utilizare 1,4 m 2 m
Lungime de transport pliată 1,3 m
Lungime maximă telescopată 2 m

AP 102/110kV/A
(hexagonal)

AP 102/110kV/B
(baionet)

Prăjină telescopică electroizolantă cu 
lungimea totală de 2 metri

Iftode Universal SRL, Galati          www.universalconstruct.ro        Tel/Fax:0236 310 555
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Prăjină telescopică electroizolantă cu 
lungimea de 6 metri

Ref: AP 106/4/400kV/A
Ref: AP 106/4/400kV/B

prăjini şi adaptoare

+ verificarea periodică asigurată în laboratorul propriu

Domeniu de utilizare
Prăjina telescopică electroizolantă tip AP 106/4/400kV şi 
adaptoarele specifice, se utilizează în instalaţii electrice 
interioare şi exterioare (fără precipitaţii), pentru: 
• verificarea lipsei/prezenţei tensiunii sau a corespondenţei 
fazelor cu ajutorul unui dispozitiv adecvat;
• montarea clemelor sau suportului clemelor garniturilor 
mobile de legare la pământ şi în scurtcircuit; 
• îndepărtarea obiectelor căzute pe instalaţii;
• manevrarea/îndepărtarea cablurilor electrice subterane;
• montarea componentelor sistemului de asigurare pentru 
lucru la înălţime.

Elemente componente
• Patru tuburi confecţionate din fibră de sticlă întărită cu 
răşină epoxidică.
• Element de îmbinare-fixare tip A pentru tijă hexagonală 
sau tip B pentru tijă cilindrică (baionet), la capătul superior, 
pentru montarea accesoriilor.
• Butoane cu arc, diferenţiate între ele, pentru blocarea 
tronsoanelor în poziţie de lucru.
• Husă pentru transport.

Caracteristici tehnice
Tensiune maximă de utilizare 400 kV
Nivele de tensiune nominale 110 kV 220 kV 400 kV
Lungimi de utilizare Bază + 1 Bază + 2 Bază +3...4
Lungime de transport pliată 1,81 m
Lungime maximă telescopată 6 m

AP 106/4/400kV/A
(hexagonal)

AP 106/4/400kV/B
(baionet)

Prăjină telescopică electroizolantă cu 
lungimea de 6 metri

Iftode Universal SRL, Galati          www.universalconstruct.ro        Tel/Fax:0236 310 555
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Ref: AP 109/6/400kV/A
Ref: AP 109/6/400kV/B

+ verificarea periodică asigurată în laboratorul propriu

Domeniu de utilizare
Prăjina telescopică electroizolantă tip AP 109/6/400kV şi 
adaptoarele specifice, se utilizează în instalaţii electrice 
interioare şi exterioare (fără precipitaţii), pentru: 
• verificarea lipsei/prezenţei tensiunii sau a corespondenţei 
fazelor cu ajutorul unui dispozitiv adecvat;
• montarea clemelor sau suportului clemelor garniturilor 
mobile de legare la pământ şi în scurtcircuit; 
• îndepărtarea obiectelor căzute pe instalaţii;
• manevrarea/îndepărtarea cablurilor electrice subterane;
• montarea componentelor sistemului de asigurare pentru 
lucru la înălţime.

Elemente componente
• Două tuburi confecţionate din fibră de sticlă întărită cu 
răşină epoxidică.
• Element de îmbinare-fixare tip A pentru tijă hexagonală 
sau tip B pentru tijă cilindrică (baionet), la capătul superior, 
pentru montarea accesoriilor.
• Butoane cu arc, diferenţiate între ele, pentru blocarea 
tronsoanelor în poziţie de lucru.
• Husă pentru transport.

prăjini şi adaptoare

AP 109/6/400kV/A
(hexagonal)

AP 109/6/400kV/B
(baionet)

Caracteristici tehnice
Tensiune maximă de utilizare 400 kV
Nivele de tensiune nominale 110 kV 220 kV 400 kV
Lungimi de utilizare Bază + 1 Bază + 2 Bază +3...6
Lungime de transport pliată 2,10 m
Lungime maximă telescopată 9 m

Prăjină telescopică electroizolantă cu 
lungimea totală de 9 metri

Iftode Universal SRL, Galati          www.universalconstruct.ro        Tel/Fax:0236 310 555
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Prăjină telescopică electroizolantă cu 
lungimea de 9 metri

Ref: VK-TR-C-9000/R
prăjini şi adaptoare

Domeniu de utilizare
Prăjina telescopică electroizolantă tip VK-TR-C-9000/R şi 
adaptoarele specifice, se utilizează în instalaţii electrice 
interioare şi exterioare (fără precipitaţii), pentru: 
• verificarea lipsei/prezenţei tensiunii sau a corespondenţei 
fazelor cu ajutorul unui dispozitiv adecvat;
• montarea clemelor sau suportului clemelor garniturilor 
mobile de legare la pământ şi în scurtcircuit; 
• îndepărtarea obiectelor căzute pe instalaţii;
• manevrarea/îndepărtarea cablurilor electrice subterane;
• montarea componentelor sistemului de asigurare pentru 
lucru la înălţime.

Elemente componente
• Şapte tuburi independente confecţionate din fibră de sticlă 
întărită cu răşină epoxidică, cu profil triunghiular.
• Element de îmbinare-fixare tip A pentru tijă hexagonală, la 
capătul superior, pentru montarea accesoriilor.
• Butoane cu arc de dimensiuni mari, diferenţiate între ele, 
pentru blocarea tronsoanelor în poziţie de lucru.
• Husă pentru transport.

Caracteristici tehnice
Tensiune maximă de utilizare 400 kV
Nivele de tensiune nominale 110 kV 220 kV 400 kV
Lungimi de utilizare Bază + 3 Bază + 4 Bază +5...7
Lungime de transport pliată 1,70 m
Lungime maximă telescopată 9 m

Prăjină telescopică electroizolantă cu 
lungimea de 9 metri

+ datorită profilului triunghiular, rezistenţa mecanică a 
prăjinii este net superioară în comparaţie cu prăjinile 
clasice.

+ diametrul tronsonului exterior este doar 52 mm, prăjina 
VK-TR-C-9000/R fiind cel mai ergonomic produs din 
categoria sa. 

+ cu ajutorul tronsoanelor se pot obţine 6 prăjini cu lungimi 
diferite.

Iftode Universal SRL, Galati          www.universalconstruct.ro        Tel/Fax:0236 310 555
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Adaptor hexagonal cu filet 
interior şi mufă cilindrică, 
pentru cuplarea cârligelor 
AP 170 la prăjină.

Ref: CIP 3+4

prăjini şi adaptoare

Adaptor pentru detector de 
tensiune cu poziţie rabatabilă.

Ref: CIP 1+4

Cârlig pentru îndepărtarea 
obiectelor străine din staţii şi de 
pe liniile electrice.

Ref: CIP O

Adaptor articulat cu rotire 
de 5°-6° în jurul axei 
proprii pentru montarea şi 
demontarea clemelor de 
scurtcircuitare cu piesă de 
strângere tip baionet.

Ref: CIP B

Adaptor tip baionet, 
utilizat pentru manevrarea 
separatoarelor.

Ref: CIP S

Cârlig pentru manevrarea/
îndepărtarea cablurilor electrice 
subterane.

Ref: CIP O

Iftode Universal SRL, Galati          www.universalconstruct.ro        Tel/Fax:0236 310 555
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Caracteristici tehnice
Mărimea clemei de cuţit 135, 150 sau 200

Secţiunea Sp a conductorului de legare la fază şi la pământ 16 25 35

Valoarea maximă a curentului Isc de scurtcircuit pentru o 
durată t=1 s [kA] 3,7 5,7 8

Valoarea maximă a curentului de şoc (de vârf) [kA] 10,6 16,4 23

Numărul de cleme de legare la fază maxim 3

Lungimea max. Lf a fiecărui conductor de legare la fază [m] 1

Lungimea max. Lp a conductorului de legare la pământ [m] 5

Condiţiile mediului ambiant Zonă climatică WT, -25 oC...+55 oC

Dispozitiv mobil de scurtcircuitare polifazat 
pentru cutii şi tablouri de distribuţie, echipat 
cu clemă de fază tip cuţit pentru conectare în 
soclu MPR şi clemă de legare la pământ tip 
menghină

Ref: ScM - CC - Isc -  n x Ss /Ls - Sp / Lp - C/P

Domeniu de utilizare
Dispozitivul mobil de scurtcircuitare (scurtcircuitor mobil) 
polifazat pentru cutii şi tablouri de distribuţie, echipat cu 
clemă de fază tip cuţit pentru conectare în soclul siguranţelor 
tip MPR şi clemă de legare la  pământ tip menghină este un 
mijloc de protecţie împotriva apariţiei accidentale a tensiunii 
la locul de muncă, servind la delimitarea zonei de lucru. 
Montarea/demontarea clemelor se va realiza numai cu 
ajutorul unui dispozitiv de protecţie (manşon) pentru 
montarea/demontarea siguranţelor fuzibile.

Elemente componente
• Cleme legare la fază tip cuţit (3 buc)
• Clemă manuală de legare la pământ tip menghină (1 buc)
• Conductoare de legare la fază şi pământ (3 buc)
• Husă pentru transport (1 buc)

scurtcircuitoare

Manşon pentru manevrarea 
siguranţelor fuzibile tip MPR

Dispozitiv mobil de scurtcircuitare polifazat 
pentru cutii şi tablouri de distribuţie, echipat 
cu clemă de fază tip cuţit pentru conectare 
în soclu MPR şi clemă de legare la pământ 
tip menghină

Siguranţă falsă pentru 
conectare în socluri tip MPR

Iftode Universal SRL, Galati          www.universalconstruct.ro        Tel/Fax:0236 310 555



9

Dispozitiv mobil de scurtcircuitare polifazat 
pentru linii electrice aeriene de joasă 
tensiune cu conductoare neizolate, echipat 
cu cleme automate cu montare de la sol

Ref: ScM - Isc -  n x Ss /Ls - Sp / Lp - C/P

Domeniu de utilizare
Dispozitivul mobil de scurtcircuitare este un mijloc de 
protecţie împotriva apariţiei accidentale a tensiunii la 
locul de muncă, servind la delimitarea zonei de lucru şi la 
descărcarea fazelor de sarcinile capacitive remanente sau 
induse din instalaţiile învecinate. 
Montarea/demontarea clemelor se va realiza numai cu 
ajutorul unei prăjini electroizolante.
Tip instalaţie: linie electrică aeriană de joasă tensiune cu 
conductoare neizolate.
Montare: de la sol.

Elemente componente
• Cleme automate de legare la fază (6 buc)
• Clemă manuală de legare la pământ (1 buc)
• Conductoare de legare la fază şi pământ (5 buc)
• Adaptor pentru prăjina electroizolantă (1 buc)
• Cârlig de demontare (1 buc)
• Husă pentru transport (1 buc)

scurtcircuitoare

Caracteristici tehnice
Secţiunea Sp a conductorului de legare la fază şi la pământ  [mm2] 16 25 35

Valoarea maximă a curentului Isc de scurtcircuit pentru o durată 
t=1 s [kA] 3,7 5,7 8

Valoarea maximă a curentului de şoc (de vârf) [kA] 10,6 16,4 23

Numărul de cleme de legare la fază 6

Lungimea Lf a fiecărui conductor de legare la fază [m] 1

Lungimea max. Lp a conductorului de legare la pământ [m] 15

Condiţiile mediului ambiant Zonă climatică WT, -25 oC...+55 oC

Dispozitiv mobil de scurtcircuitare polifazat 
pentru linii electrice aeriene de joasă 
tensiune cu conductoare neizolate, echipat 
cu cleme automate cu montare de la sol

Iftode Universal SRL, Galati          www.universalconstruct.ro        Tel/Fax:0236 310 555
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Dispozitiv mobil de scurtcircuitare polifazat 
pentru cutii şi tablouri de distribuţie, echipat 
cu clemă de fază tip cuţit pentru conectare în 
soclu MPR şi clemă de legare la pământ tip 
menghină

Ref: KIF-9001
scurtcircuitoare

Dispozitiv mobil de scurtcircuitare polifazat 
pentru linii electrice aeriene de joasă 
tensiune cu conductoare neizolate, echipat 
cu cleme “tip cioc de raţă” prevăzute cu 
baston electroizolant

Domeniu de utilizare
Dispozitivul mobil de scurtcircuitare este un mijloc de 
protecţie împotriva apariţiei accidentale a tensiunii 
la locul de muncă, servind la delimitarea zonei de 
lucru şi la descărcarea fazelor de sarcinile capacitive 
remanente sau induse din instalaţiile învecinate. 
Montarea/demontarea clemelor se va realiza cu 
ajutorul bastonului electroizolant, opţional prin 
utilizarea prelungitorului.
Tip instalaţie: linie electrică aeriană de joasă tensiune 
cu conductoare neizolate.
Montare: de pe stâlp.

Elemente componente
• Cleme automate de legare la fază cu baston 
electroizolant (6 buc)
• Baston prelungitor electroizolant cu filet (1 buc)
• Clemă manuală de legare la pământ (1 buc)
• Conductoare de legare la fază şi pământ (6 buc)
• Husă pentru transport (1 buc)

Caracteristici tehnice
Secţiunea Sp a conductorului de legare la fază şi la pământ [mm2] 25 

Valoarea maximă a curentului Isc de scurtcircuit pentru o durată t=1 s [kA] 6

Valoarea maximă a curentului de şoc (de vârf) [kA] 17,3

Numărul de cleme de legare la fază 6

Lungimea Lf a fiecărui conductor de legare la fază [m] 1

Lungimea max. Lp a conductorului de legare la pământ [m] 15

Lungimea bastonului electroizolant [cm] 52

Iftode Universal SRL, Galati          www.universalconstruct.ro        Tel/Fax:0236 310 555
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Dispozitiv mobil de scurtcircuitare polifazat 
pentru linii electrice aeriene de joasă 
tensiune cu conductoare neizolate, echipat 
cu cleme automate cu montare de la sol

Domeniu de utilizare
Dispozitivul mobil de scurtcircuitare universal polifazat
pentru linii electrice aeriene de joasă tensiune, echipat cu
cleme cu filet, este un mijloc de protecţie împotriva
apariţiei accidentale a tensiunii la locul de muncă, servind
la delimitarea zonei de lucru şi la descărcarea fazelor de
sarcinile capacitive remanente sau induse din instalaţiile
învecinate.
Subansamblul pentru linii torsadate se compune din şase
fişe de cuplare, legate între ele prin cinci conductoare de
scurtcircuitare a fazelor şi o clemă de legare la pământ cu
răzuire, legată de prima clemă de fază tip fişă prin intermediul
conductorului de legare la pământ.
Clemele cu filet pentru linii neizolate sunt prevăzute cu
mufe pentru conectarea fişelor subansamblului pentru linii
torsadate.

Elemente componente
• Ansamblu conductor şi clemă manuală de legare la pământ
• Cleme cu filet de legare la fază pentru conductor neizolat, 
prevăzute cu baston electroizolant (6 buc)
• Baston electroizolant prelungitor (1 buc)
• Ansamblu cu 6 mufe pentru legare la fază în conectoarele 
(clemele fixe) preinstalate pe conductor torsadat (1 buc)
• Husă pentru transport (1 buc)
• Adaptoare pentru conectorii tip Eximprod (opţional - 6 buc)

scurtcircuitoare

Caracteristici tehnice
Secţiunea Sp a conductorului de legare la fază şi la pământ  [mm2] 25 35

Valoarea maximă a curentului Isc de scurtcircuit pentru o durată 
t=1 s [kA] 6 8

Valoarea maximă a curentului de şoc (de vârf) [kA] 17,3 23

Numărul de cleme de legare la fază (izolat/neizolat) 6/6

Lungimea Lf a fiecărui conductor de legare la fază [m] 1

Lungimea max. Lp a conductorului de legare la pământ [m] 15

Condiţiile mediului ambiant Zonă climatică WT, -25 oC...+55 oC

Dispozitiv mobil de scurtcircuitare polifazat
universal pentru linii electrice aeriene (LEA)
de joasă tensiune, echipat cu cleme de
legare la fază cu filet

Ref: VK-BR/2011/25
Ref: VK-BR/2011/35

Adaptor pentru conectorii 
Eximprod (DPS)

Iftode Universal SRL, Galati          www.universalconstruct.ro        Tel/Fax:0236 310 555
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scurtcircuitoare

Dispozitiv mobil de scurtcircuitare polifazat 
pentru linii electrice aeriene de joasă 
tensiune cu conductoare izolate 

Caracteristici tehnice
Secţiunea Sp a conductorului de legare la fază şi la pământ [mm2] 25 35

Valoarea maximă a curentului Isc de scurtcircuit pentru o durată t=1 s [kA] 6 8

Valoarea maximă a curentului de şoc (de vârf) [kA] 17,3 23

Numărul de cleme de legare la fază 6

Lungimea max. Lf a fiecărui conductor de legare la fază [m] 1

Lungimea max. Lp a conductorului de legare la pământ [m] 15

Ref: ScM-T –Isc- n x Ss/ls – Sp/lp - C/p

Domeniu de utilizare
Dispozitivul mobil de scurtcircuitare este un mijloc de 
protecţie împotriva apariţiei accidentale a tensiunii la 
locul de muncă, servind la delimitarea zonei de lucru şi la 
descărcarea fazelor de sarcinile capacitive remanente sau 
induse din instalaţiile învecinate. 
Montarea/demontarea fişelor se va realiza prin introducerea 
clemei de legare la fază în conectoarele (clemele fixe) 
preinstalate pe fază.
Tip instalaţie: linie electrică aeriană de joasă tensiune cu 
conductoare torsadate.
Montare: de pe stâlp.

Elemente componente
• Ansamblu conductor şi clemă manuală de legare la pământ
• Ansamblu de 6 mufe pentru legare la fază în conectoarele 
(clemele fixe) preinstalate pe conductor torsadat (1 buc)
• Husă pentru transport (1 buc)
• Adaptoare pentru conectorii tip Eximprod (opţional) (1 buc)

Adaptor pentru conectorii 
Eximprod (DPS)

Iftode Universal SRL, Galati          www.universalconstruct.ro        Tel/Fax:0236 310 555
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Dispozitiv mobil de scurtcircuitare polifazat 
pentru linii electrice aeriene de joasă 
tensiune cu conductoare neizolate, echipat 
cu cleme automate cu montare de la sol

Domeniu de utilizare
Dispozitivul mobil de scurtcircuitare este un mijloc de 
protecţie împotriva apariţiei accidentale a tensiunii la 
locul de muncă, servind la delimitarea zonei de lucru şi la 
descărcarea fazelor de sarcinile capacitive remanente sau 
induse din instalaţiile învecinate. 
Montarea/demontarea clemelor de legare la fază se va 
realiza numai cu ajutorul unei prăjini electroizolante.
Tip instalaţie: linie electrică aeriană de medie tensiune cu 
conductoare neizolate.
Montare: de la sol.

Elemente componente
• Cleme automate de legare la fază (4 buc)
• Clemă manuală de legare la pământ (1 buc)
• Conductor de legare între fază (2 buc)
• Conductor de legare la pământ (1 buc)
• Adaptor pentru prăjina electroizolantă (1 buc)
• Cârlig pentru demontare (1 buc)
• Husă pentru transport (1 buc)

scurtcircuitoare

Dispozitiv mobil de scurtcircuitare trifazat 
pentru linii electrice aeriene de medie 
tensiune, echipat cu cleme automate cu 
montare de la sol 

Ref: ScM-CA-Iscn-3xSf /Lf-Sp /Lp-C/P

Caracteristici tehnice
Secţiunea Sp a conductorului de legare la fază şi la pământ [mm2] 16 25 35

Valoarea maximă a curentului Isc de scurtcircuit pentru o durată 
t=1 s [kA] 4 6 8

Valoarea maximă a curentului de şoc (de vârf) [kA] 11,5 18 23

Numărul de cleme de legare la fază 3

Lungimea max. Lf a fiecărui conductor de legare la fază [m] 4

Lungimea max. Lp a conductorului de legare la pământ [m] 15

Condiţiile mediului ambiant Zonă climatică WT, -25 oC...+55 oC

Iftode Universal SRL, Galati          www.universalconstruct.ro        Tel/Fax:0236 310 555
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scurtcircuitoare

Dispozitiv mobil de scurtcircuitare 
monofazat pentru linii electrice aeriene de 
înaltă tensiune, echipat cu clemă automată 
cu montare de pe stâlp sau de la sol

Ref: ScM-CA-Iscn-Sp /Lp-C/P

Domeniu de utilizare
Dispozitivul mobil de scurtcircuitare este un mijloc de 
protecţie împotriva apariţiei accidentale a tensiunii la 
locul de muncă, servind la delimitarea zonei de lucru şi la 
descărcarea fazelor de sarcinile capacitive remanente sau 
induse din instalaţiile învecinate. 
Montarea/demontarea clemei de legare la fază se va realiza 
numai cu ajutorul unei prăjini electroizolante.
Tip instalaţie: linie electrică aeriană de înaltă tensiune.
Montare: de pe stâlp sau de la sol.

Elemente componente
• Clemă automată de legare la fază (1 buc)
• Clemă manuală de legare la pământ (1 buc)
• Conductor de legare la pământ (1 buc)
• Adaptor pentru prăjina electroizolantă (1 buc)
• Cârlig pentru demontare (1 buc)
• Husă pentru transport (1 buc)

Caracteristici tehnice
Secţiunea Sp a conductorului de legare la pământ [mm2] 16 25 35 50 70

Valoarea maximă a curentului Isc de scurtcircuit pentru o durată 
t=1 s [kA] 4 6,25 8,75 12,5 16,5

Valoarea maximă a curentului de şoc (de vârf) [kA] 11,5 18 25,2 35,9 47,4

Lungimea max. Lp a conductorului de legare la pământ [m] 9

Condiţiile mediului ambiant Zonă climatică WT, -25 oC...+55 oC

Iftode Universal SRL, Galati          www.universalconstruct.ro        Tel/Fax:0236 310 555
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Dispozitiv mobil de scurtcircuitare polifazat 
pentru linii electrice aeriene de joasă 
tensiune cu conductoare neizolate, echipat 
cu cleme automate cu montare de la sol

Domeniu de utilizare
Dispozitivul mobil de scurtcircuitare şi legare la pământ, 
monofazat universal pentru staţii şi posturi de transformare, 
echipat cu clemă de legare la fază tip cleşte şi clemă 
manuală de legare la pământ este un mijloc de protecţie 
împotriva apariţiei accidentale a tensiunii la locul de muncă, 
servind la delimitarea zonei de lucru şi la descărcarea 
fazelor de sarcinile capacitive remanente sau induse din 
instalaţiile învecinate. Montarea/demontarea clemelor se 
va realiza numai cu ajutorul unei prăjini electroizolante 
echipată cu adaptor tip baionet. Se utilizează împreună cu 
adaptoare pentru bară plată sau rotundă, aflate în montaj fix 
în instalaţie.

Elemente componente
• Clemă legare la fază tip cleşte (1 buc)
• Clemă manuală de legare la pământ (1 buc)
• Conductor de legare la pământ (1 buc)
• Husă pentru transport (1 buc)

scurtcircuitoare

Dispozitiv mobil de scurtcircuitare monofazat 
pentru staţii şi posturi de transformare, 
echipat cu clemă de legare la fază tip cleşte 
şi clemă manuală de legare la pământ

Ref: ScM-u-Sf /Lf -Isc -C/P

Caracteristici tehnice
Secţiunea Sp a conductorului de legare la pământ 25 35 50 70 95

Valoarea maximă a curentului Isc de scurtcircuit pentru o durată 
t=1 s [kA] 6 8 12 16 20

Valoarea maximă a curentului de şoc (de vârf) [kA] 17,3 23,0 34,5 46,0 57,5

Lungimea max. Lp a conductorului de legare la pământ [m] 8

Condiţiile mediului ambiant Zonă climatică WT, -25 oC...+55 oC

Iftode Universal SRL, Galati          www.universalconstruct.ro        Tel/Fax:0236 310 555
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scurtcircuitoare

Dispozitiv mobil de scurtcircuitare 
monofazat/trifazat pentru bare plate, echipat 
cu cleme automate rapide

Ref: Ms-CAR-Iscn-Sp /Lp-P/P (monofazat)
Ref: Ms-CAR-Iscn-3xSf /Lf-Sp /Lp-P/P (trifazat)

Domeniu de utilizare
Dispozitivul mobil de scurtcircuitare este un mijloc de 
protecţie împotriva apariţiei accidentale a tensiunii la 
locul de muncă, servind la delimitarea zonei de lucru şi la 
descărcarea fazelor de sarcinile capacitive remanente sau 
induse din instalaţiile învecinate. 
Montarea/demontarea clemelor de legare la fază se va 
realiza numai cu ajutorul unei prăjini electroizolante.
Tip instalaţie: bare plate din staţii şi posturi de transformare.
Montare: de la sol.

Elemente componente
• Cleme automate rapide de legare la fază (1 monofazat/3 
trifazat)
• Clemă manuală de legare la pământ (1 buc)
• Ansamblu de derivaţie (1 buc)
• Conductor de legare la faze (3 buc - pentru trifazat)
• Conductor de legare la pământ (1 buc)
• Husă pentru transport (1 buc)

Caracteristici tehnice

Secţiunea Sp a conductorului de legare la fază şi la pământ 
[mm2] 25 35 50 70 95

Valoarea maximă a curentului Isc de scurtcircuit pentru o durată 
t=1 s [kA] 6 8 12 16 20

Valoarea maximă a curentului de şoc (de vârf) [kA] 17,3 23,0 34,5 46,0 57,5

Numărul de cleme de legare la fază 3

Lungimea max. Lf a fiecărui conductor de legare la fază [m] 1,5

Lungimea max. Lp a conductorului de legare la pământ [m] 8,5

Condiţiile mediului ambiant Zonă climatică WT, -25 oC...+55 oC

Iftode Universal SRL, Galati          www.universalconstruct.ro        Tel/Fax:0236 310 555
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Dispozitiv mobil de scurtcircuitare polifazat 
pentru linii electrice aeriene de joasă 
tensiune cu conductoare neizolate, echipat 
cu cleme automate cu montare de la sol

Domeniu de utilizare
Dispozitivul mobil de scurtcircuitare şi legare la pământ,
universal pentru staţii şi posturi de transformare, echipat
cu clemă de legare la fază manuală şi clemă manuală de
legare la pământ este un mijloc de protecţie împotriva
apariţiei accidentale a tensiunii la locul de muncă, servind
la delimitarea zonei de lucru şi la descărcarea fazelor de
sarcinile capacitive remanente sau induse din instalaţiile
învecinate.
Montarea/demontarea clemelor se va realiza numai cu
ajutorul unei prăjini electroizolante echipată cu adaptor tip
baionet.
Clema de legare la fază manuală se poate monta pe: bare
plate, bare rotunde, conductoare, cuple T.

Elemente componente
• Clemă legare la fază manuală (1 monofazat/3 trifazat)
• Clemă manuală de legare la pământ (1 buc)
• Conductor de legare la fază (3 buc - pentru trifazat)
• Conductor de legare la pământ (1 buc)
• Husă pentru transport (1 buc)
• Ansamblu pentru derivaţie (1 buc - pentru trifazat)

scurtcircuitoare

Dispozitiv mobil de scurtcircuitare
monofazat/trifazat universal pentru staţii şi
posturi de transformare, echipat cu cleme de
legare la fază manuale şi clemă manuală de
legare la pământ

Ref: ScM-U-Isc-Sp /Lp-C/P (monofazat)
Ref: ScM-U-Isc-3xSf /Lf-Sp /Lp-C/P (trifazat)

Caracteristici tehnice
Secţiunea Sp a conductorului de legare la pământ 25 35 50 70 95

Valoarea maximă a curentului Isc de scurtcircuit pentru o durată 
t=1 s [kA] 6 8 12 16 20

Valoarea maximă a curentului de şoc (de vârf) [kA] 17,3 23,0 34,5 46,0 57,5

Lungimea max. Lf a conductorului de legare la fază [m] 1,5

Lungimea max. Lp a conductorului de legare la pământ [m] 8

Condiţiile mediului ambiant Zonă climatică WT, -25 oC...+55 oC

Iftode Universal SRL, Galati          www.universalconstruct.ro        Tel/Fax:0236 310 555
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scurtcircuitoare

Dispozitiv mobil de scurtcircuitare trifazat 
pentru motoare, echipat cu clemă tip papuc

Ref: Ms-M-Iscn-3xSf /Lf-P/P

Domeniu de utilizare
Dispozitivul mobil de scurtcircuitare trifazat pentru motoare 
este un mijloc de protecţie împotriva apariţiei accidentale 
a tensiunii la locul de muncă, servind la delimitarea zonei 
de lucru şi la descărcarea fazelor de sarcinile capacitive 
remanente sau induse din instalaţiile învecinate. 
Tip instalaţie: motoare.
Montare: de la sol.

Elemente componente
• Cleme tip papuc pentru legare la fază (3 buc)
• Clemă manuală de legare la pământ (1 buc)
• Ansamblu de derivaţie (1 buc)
• Conductor de legare la fază (3 buc)
• Conductor de legare la pământ (1 buc)
• Husă pentru transport (1 buc)

Caracteristici tehnice

Secţiunea Sp a conductorului de legare la fază şi la pământ 
[mm2] 25 35 50 70 95

Valoarea maximă a curentului Isc de scurtcircuit pentru o durată 
t=1 s [kA] 6 8 12 16 20

Valoarea maximă a curentului de şoc (de vârf) [kA] 17,3 23,0 34,5 46,0 57,5

Numărul de cleme de legare la fază 3

Lungimea max. Lf a fiecărui conductor de legare la fază [m] 1,5

Lungimea max. Lp a conductorului de legare la pământ [m] 8,5

Condiţiile mediului ambiant Zonă climatică WT, -25 oC...+55 oC

Iftode Universal SRL, Galati          www.universalconstruct.ro        Tel/Fax:0236 310 555
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Caracteristici
Nivel de tensiune Distanţa de semnalizare

 6 kV min. 1 m

10 kV min. 1,2 m

20 kV min. 1,5 m

35 kV min. 2 m

Ref: STC-D-35

Ref: STB 6-35 kV

Domeniu de utilizare
Aparatul este destinat indicării continue a prezenţei 
tensiunii pe bară într-o instalaţie electrică cu 
tensiunea nominală  de 10, 20, 35 kV. Se recomandă 
atât utilizarea în instalaţiile exterioare cât şi 
interioare, ferite de umezeală. Prezenţa tensiunii 
este indicată de un semnal luminos intermitent. Nu 
necesită sursă de alimentare, durata de funcţionare 
este nelimitată. Nu necesită întreţinere. Se poate 
instala fără scoaterea instalaţiei de sub tensiune.

Domeniu de utilizare
Aparatul montat pe casca de protecţie, în timpul 
urcării pe LEA, va emite un semnal acustic 
dacă utilizatorul se aproprie de un element al 
instalaţiei care se află sub tensiune. Semnalul 
sonor intermitent va creşte în frecvenţă odată cu 
apropierea faţă de instalaţia aflată sub tensiune.

detectoare

Dispozitiv pentru semnalizarea prezenţei 
tensiunii pe bară

Senzor de câmp electric pentru LEA, cu 
montaj pe cască

Iftode Universal SRL, Galati          www.universalconstruct.ro        Tel/Fax:0236 310 555
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Tester de joasă tensiune şi indicator 
de succesiune fază folosind metoda “2 
contacte”

Ref: TJT 11-04

Domeniu de utilizare
Testerul de joasă tensiune TJT - 11- 04 este destinat utilizării 
în activităţile de service şi verificare a instalaţiilor electrice 
cu tensiuni de lucru 12 ... 1000 V c.c. sau c.a 50 Hz, aflate atât 
în interior cât şi în exterior. 
Testerul TJT - 11 - 04 permite efectuarea următoarelor:
•	verificarea absenţei, respectiv prezenţei tensiunii şi 
indicarea nivelelor de tensiune c.c/c.a: 12, 24, 48, 120, 230, 
400, 690, 1000 V;
•	indicarea fazei în cazul curentului alternativ Umin=120 V c.a.;
•	indicarea polarităţii în cazul curentului continuu (c.c.) +/-;
•	verificarea continuităţii unui circuit electric de joasă 
tensiune;
•	semnalizarea ordinii succesiunii fazelor în reţele trifazate;
•	iluminare locală a circuitului testat aflat în locuri 
întunecoase;
•	efectuarea V.L.T. pe linii electrice aeriene de joasă 
tensiune cu conductoare neizolate, utilizând tijele palpatoare 
de prelungire şi contact.
Alte funcţii realizate: 
•	 autocontrolul stării de funcţionare;
•	 semnalizarea descărcării bateriei de alimentare;
•	 comutare automată a funcţiilor de testare.

Elemente componente
Caracteristicile semnalizărilor vizuale: 
•	 sursă: LED Ø 5 mm, afşiaj LCD
•	 intensitate min 2 mcd/LED
•	 culoare roşu, galben

Caracteristicile semnalizărilor auditive:
•	 frecvenţă 2,4 kHz
•	 intensitate 58,5 dB (A)
•	 frecventă modulaţie 50 Hz

Clasa de tensiune conform SREN 61243-3: B.
Rigiditate dielectrică: 6 kV ef.
Timp de funcţionare temporizat: 60 s.

detectoare

Grad de protecţie (cod IP): IP 64.
Alimentare: 9V - baterii alcaline tip 6 LR61.

Mini-lanternă încorporată: 
•	 intensitate luminoasă: min 500 mCd
•	 funcţionare temporizată: cca 25 s.

Tester de joasă tensiune şi indicator 
de succesiune fază folosind metoda “2 
contacte”

Iftode Universal SRL, Galati          www.universalconstruct.ro        Tel/Fax:0236 310 555
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Ref: TJT 11-03

Domeniu de utilizare
Testerul de joasă tensiune TJT - 11- 03 este destinat utilizării 
în activităţile de service şi verificare a instalaţiilor electrice 
cu tensiuni de lucru 12 ... 1000 V c.c. sau c.a 50 Hz, aflate atât 
în interior cât şi în exterior. 
Testerul TJT - 11 - 03 permite efectuarea următoarelor:
•	verificarea absenţei, respectiv prezenţei tensiunii şi 
indicarea nivelelor de tensiune c.c/c.a: 12, 24, 48, 120, 230, 
400, 690, 1000 V;
•	indicarea fazei în cazul curentului alternativ Umin=120 V c.a.;
•	indicarea polarităţii în cazul curentului continuu (c.c.) +/-;
•	verificarea continuităţii unui circuit electric de joasă 
tensiune;
•	semnalizarea ordinii succesiunii fazelor în reţele trifazate;
•	iluminare locală a circuitului testat aflat în locuri 
întunecoase;
•	efectuarea V.L.T. pe linii electrice aeriene de joasă 
tensiune cu conductoare neizolate, utilizând tijele palpatoare 
de prelungire şi contact.
Alte funcţii realizate: 
•	 autocontrolul stării de funcţionare
•	 semnalizarea descărcării bateriei de alimentare
•	 comutare automată a funcţiilor de testare.

Informaţii funcţionale
Caracteristicile semnalizărilor vizuale: 
•	 sursă: LED Ø 5 mm
•	 intensitate min 2 mcd/LED
•	 culoare roşu, verde, portocaliu

Caracteristicile semnalizărilor auditive:
•	 frecvenţă 2,4 kHz
•	 intensitate 58,5 dB (A)
•	 frecventă modulaţie 50 Hz

Clasa de tensiune conform SREN 61243-3: B.
Rigiditate dielectrică: 6 kV ef.
Timp de funcţionare temporizat: 60 s.
Grad de protecţie (cod IP): IP 64.
Alimentare: 9V - baterii alcaline tip 6 LR61.

detectoare

Mini-lanternă încorporată: 
•	 intensitate luminoasă: min 500 mCd
•	 funcţionare temporizată: cca 25 s.

Tester de joasă tensiune şi indicator 
de succesiune fază folosind metoda “2 
contacte”

Tije palpatoare pentru 
testerul de joasă tensiune

Iftode Universal SRL, Galati          www.universalconstruct.ro        Tel/Fax:0236 310 555
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Caracteristici tehnice
Tensiunea nominală 6 - 35 kV, 50 Hz

Clasa conform SR EN 61243-1 D

Tip electrod de contact vârf drept (opţional: furcă, cârlig)

Alimentare baterie tip 6LF22, 9 V

Dimensiuni de gabarit 223 x 105 mm

Masa (inclusiv bateria) 400 g

Condiţiile mediului ambiant Zonă climatică WT, -25 oC...+55 oC

Detector de tensiune opto-acustic pentru 
tensiuni alternative 6-35 kV

Ref: DTCOA-A 6-35 kV - L

Domeniu de utilizare
Detectorul de tensiune tip DTCOA-A 6-35 kV-L, este destinat 
semnalizării şi avertizării asupra prezenţei tensiunii în 
instalaţiile electrice de curent alternativ cu tensiunea 
nominală în plaja de 6-35 kV.

Mod de utilizare
•	 Punerea în funcţiune a detectorului se realizează prin 

apăsarea butonului de conectare/resetare, de pe partea 
inferioară a carcasei. La conectare, aparatul realizează 
autotestarea tuturor funcţiilor, după care trece în starea 
de aşteptare. Starea de aşteptare este semnalizată prin 
LED-ul verde. 

•	 Verificarea lipsei tensiunii în instalaţie se realizează 
astfel: detectorul fixat în prăjina electroizolantă se 
apropie lent de elementul instalaţiei ce urmează a se 
verifica, până la atingerea directă cu electrodul de 
contact. Contactul cu instalaţia se păstrează minim 2 
secunde. Lipsa tensiunii este semnalizată prin semnal 
luminos de culoare verde, însoţit de semnal acustic. 
Prezenţa tensiunii este avertizată prin semnale 
intermitente luminoase de culoare roşie şi semnale 
sonore. 

•	 Trecerea în stand-by a detectorului se realizează automat 
după cca. 30 sec. Bateria descărcată este semnalizată 
prin LED-ul galben.

detectoare

Detector de tensiune opto-acustic pentru 
tensiuni alternative 6-35 kV
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Caracteristici tehnice
Tensiunea nominală 110 kV, 50 Hz

Clasa conform SR EN 61243-1 D

Tip electrod de contact vârf drept (opţional: furcă, cârlig)

Alimentare baterie tip 6LF22, 9 V

Dimensiuni de gabarit 223 x 105 mm

Masa (inclusiv bateria) 400 g

Condiţiile mediului ambiant Zonă climatică WT, -25 oC...+55 oC

Ref: DTCOA-A 110 kV - L

Domeniu de utilizare
Detectorul de tensiune tip DTCOA-A 110 kV-L, este destinat 
semnalizării şi avertizării asupra prezenţei tensiunii în 
instalaţiile electrice de curent alternativ cu tensiunea 
nominală de 110 kV.

Mod de utilizare
•	 Punerea în funcţiune a detectorului se realizează prin 

apăsarea butonului de conectare/resetare, de pe partea 
inferioară a carcasei. La conectare, aparatul realizează 
autotestarea tuturor funcţiilor, după care trece în starea 
de aşteptare. Starea de aşteptare este semnalizată prin 
LED-ul verde. 

•	 Verificarea lipsei tensiunii în instalaţie se realizează 
astfel: detectorul fixat în prăjina electroizolantă se 
apropie lent de elementul instalaţiei ce urmează a se 
verifica, până la atingerea directă cu electrodul de 
contact. Contactul cu instalaţia se păstrează minim 2 
secunde. Lipsa tensiunii este semnalizată prin semnal 
luminos de culoare verde, însoţit de semnal acustic. 
Prezenţa tensiunii este avertizată prin semnale 
intermitente luminoase de culoare roşie şi semnale 
sonore. 

•	 Trecerea în stand-by a detectorului se realizează 
automat după cca. 30 sec. Bateria descărcată este 
semnalizată prin LED-ul galben.

detectoare

Detector de tensiune opto-acustic pentru 
tensiuni alternative 110 kV
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Caracteristici tehnice
Tensiunea nominală 6 - 20 kV, 50 Hz

Clasa conform SR EN 61243-1 •	 indicator corespondenţă fază: 
clasa D, conf. EN 61481

•	 detector de tensiune: clasa D, conf 
SR EN 61243-1

Tip electrod de contact drept, furcă, cârlig

Alimentare baterie tip 6F22, 9 V

Dimensiuni de gabarit 105 x 230 mm

Masa (inclusiv bateria) 450 g

Condiţiile mediului ambiant Zonă climatică WT, -25 oC...+55 oC

Ref: IMCF DTOA 6-20 kV - L

Domeniu de utilizare
Indicatorul de corespondenţă fază tip IMCF DCOA 6-20 kV-L, 
este destinat semnalizării şi avertizării asupra prezenţei ten-
siunii şi stabilirii corespondenţei de fază în instalaţiile elec-
trice de curent alternativ  de interior şi exterior cu tensiunea 
nominală în plaja de 6-20 kV, pe timp fără precipitaţii.

Mod de utilizare
•	 La conectarea indicatorului / detectorului se realizează în 

mod automat autotestarea aparatului, operaţie indicată 
de un semnal galben intermitent. 

•	 Se selectează regimul de funcţionare: indicator de 
corespondenţă fază sau detector de tensiune.

•	 Pentru verificarea corespondenţei de fază, după alegerea 
regimului de funcţionare se aprinde ledul galben, 
indicând starea de “Stand by“ al aparatului.

•	 Se alege faza de referinţă, care se atinge cu electrodul 
de contact pentru cca. 2 sec., după care apare 
semnalul acustic şi cel optic de culoare verde, indicând 
memorarea referinţei. Într-un interval de max. 15 sec. 
trebuie atinsă faza pentru care se face compararea, 
dacă există corespondenţă semnalul acustic este însoţit 
de semnal verde. Dacă nu există corespondenţă fază, 
semnalul acustic este însoţit de semnal roşu.

•	 Pentru detectarea prezenţei / lipsei tensiunii se alege 
regimul de funcţionare corespunzător. În acest caz 
modul de operare este identic cu cel al detectoarelor de 
tensiune DTCOA-A 6-35 kV-L.

detectoare

Indicator monopolar pentru verificarea 
corespondenţei fazelor şi detector de 
tensiune cu indicaţie opto-acustică 6-20 kV

Iftode Universal SRL, Galati          www.universalconstruct.ro        Tel/Fax:0236 310 555
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Caracteristici tehnice
Tensiunea nominală 6 - 38 kV, 50 Hz

Tensiunea maximă 40,5 kV

Semnale acustic, luminos

Raza de acţiune 15-20 m

Condiţiile mediului ambiant Zonă climatică N, -25 oC...+55 oC

Ref: VKP-RFA-638

Domeniu de utilizare
Perechea de aparate permite detectarea prezenţei tensiunii 
în instalaţii de 6-38 kV şi indicarea  corespondenţei sau 
necorespondenţei de faze în instalaţii trifazate. Legătura 
dintre cele două aparate emiţător-receptor se realizează în 
radiofrecvenţă. Raza de acoperire este de 15-20 m.

Elemente componente
•	 Aparatul emiţător, după conectare, se poziţionează 

pe o fază a instalaţiei cu care urmează a se 
obţine corespondenţa de fază, cu ajutorul prăjinii 
electroizolante. Indicaţiile aparatului arată dacă acesta 
este în funcţiune, există semnal radio emis şi există 
tensiune pe instalaţie.

•	 Aparatul receptor, în mod similar, după conectare, 
cu ajutorul prăjinii electroizolante, se poziţionează 
pe faza instalaţiei, pentru care se doreşte stabilirea 
corespondenţei de fază. Indicaţiile receptorului arată 
dacă există sau nu există legătură de semnal radio 
între emiţător şi receptor, dacă instalaţia se află sau nu 
sub tensiune, dacă faza în contact cu receptorul este 
sau nu în concordanţă de fază cu faza pe care se află 
emiţătorul. Prin mutarea receptorului pe celelalte faze se 
poate determina corespondenţa de fază.

detectoare

Indicator de corespondenţă fază cu emisie în 
radiorecepţie
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Ref: VKP-FZK 20

Ref: VKP-E-1

Domeniu de utilizare
Aparatul se foloseşte pentru depistarea punctelor 
permanente de defect cu punere la pământ pe liniile electrice 
aeriene de medie tensiune.
Senzitivitatea aparatului poate fi ajustată prin intermediul 
butoanelor frontale.
Valorile măsurate sunt afişate pe ecranul LCD.

Domeniu de utilizare
Dispozitivul se utilizează în cazul liniilor electrice de curent 
continuu pentru mijloacele de transport în comun (troleibuz, 
tramvai).
Domeniul de detectare 600 – 1200 V.
Semnal acustic de la 450 V.
Detectorul de tensiune se utilizează numai cu prăjina 
electroizolantă.

detectoare

Aparat pentru depistarea defectului de 
scurtcircuit

Detector de tensiune pentru utilităţi
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Detector de defect de scurtcircuit
pe cablu torsadat de joasă tensiune

Ref: VKP-LZ K04

Ref: VKP-VA 4

Domeniu de utilizare
Pentru reţelele (izolate sau torsadate) de 0,4 kV, dispozitivul 
realizează identificarea fazelor între punctul de referinţă şi un 
punct aflat la distanţă.
Unitatea transmiţătoare se conectează la fazele reţelei 
într-un punct de referinţă. Prin utilizarea unităţii receptoare 
se identifică fazele reţelei în orice punct al reţelei, aflat la 
depărtare faţă de punctul de referinţă.
Unitatea emiţătoare şi unitatea receptoare comunică prin 
radiofrecvenţă. Raza maximă de transmisie dintre cele 2 
unităţi este cuprinsă între 100 şi 200 m în funcţie de calitatea 
semnalului radio.

Domeniu de utilizare
Se utilizează pentru detectarea defectelor apărute pe cablul 
torsadat de joasă tensiune. Sistemul este compus din două 
unităţi: un generator de semnale de joasă tensiune şi un 
receptor care se poate monta într-o prăjină electroizolată.
Generatorul de semnal se conectează la punctul de 
alimentare a cablului defect, pe conductoarele cu defect (pe 
fază-nul sau fază-fază).
Semnalul de măsură se conectează prin cabluri pe 
conductorul cu scurtcircuit . Semnalul emis este un semnal 
de înaltă frecvenţă care nu afectează consumatorii. 
Detectorul se montează într-o prăjină electroizolantă şi se 
apropie de mănunchiul de cablu. Se urmăreşte circuitul 
conductorului torsadat aparatul emiţând un semnal optic 
şi acustic până în momentul în care ajungem în dreptul 
defectului. Dacă trecem de defect semnalul optic-acustic 
dispare. Mergând în direcţie opusă apare din nou. Astfel se 
poate determina cu precizie locul defectului pe cablu.

detectoare

Identificator de faze pentru reţele de 0,4 kV
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Caracteristici tehnice

Frecvenţa de căutare 32 kHz

Adâncime maximă de căutare 1,5 m

Precizie +/- 15 cm

Alimentare baterie tip 6F22, 9 V

componenta 
receptoare
VKP-KN-A

componenta 
emiţătoare

VKP-KN-H/A

componenta 
emiţătoare

VKP-KN-A/A

Ref: VKP-KN-H (varianta de alimentare cu acumulator)
        VKP-KN-A (varianta de alimentare din reţea)

Domeniu de utilizare
Aparatul este destinat detectării traseelor de cabluri 
electrice subterane scoase de sub tensiune, până la 
adâncimea de 1,5 m. 

Mod de utilizare
•	 Aparatul constă din 2 componente: VKP-KN-H/A 

(respectiv VKP-KN-A/A) componenta emiţătoare, prin 
intermediul cablurilor de legătură, se conectează la o 
fază a cablului electric subteran, respectiv sonda de 
pământare a aparatului. Emiţătorul va transmite semnal 
de 32 kHz pe cablul subteran.

•	 VKP - KN componenta receptoare va recepta semnalul 
de 32 kHz transmis pe cablul subteran. Sensibilitatea 
receptorului poate fi modificată în mai multe trepte. 
Intensitatea semnalului este indicată de un şir de LED-uri 
cu semnal intermitent concomitent cu un semnal sonor 
tot intermitent. Prin modificarea sensibilităţii receptorului, 
traseul poate fi identificat  cu o precizie de +/- 15 cm.

•	 Deoarece se detectează traseul unui cablu scos de sub 
tensiune, implicit în cazul unui canal de cabluri, cablul 
urmărit se poate selecta mai uşor.

detectoare

Varietate de produs

VKP-KN-H: •	 varianta de alimentare cu acumulator
•	 set: VKP-KN-H/A (componenta emiţătoare) 

+ VKP-KN/V (componenta receptoare)

VKP-KN-A: •	 varianta de alimentare din reţea
•	 set: VKP-KN-A/A (componenta emiţătoare) 

+ VKP-KN/V (componenta receptoare)

Aparat pentru detectarea traseului de cablu 
subteran scos de sub tensiune
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Ref: VKP-KA-25

Domeniu de utilizare
Cuplul de operare serveşte la identificarea de conductoare, 
cabluri, circuite, puncte de conexiune în reţea, într-o 
instalaţie de joasă tensiune de 230V/50 Hz aflată sub 
tensiune. 

Mod de utilizare
•	 Ansamblul de aparate constă din componenta emiţătoare 

de joasă frecvenţă VKP-KA-25/A şi componenta 
receptoare de mare selectivitate VKP-KA-25/V.

•	 Componenta emiţătoare VKP-KA-25/A se conectează 
la instalaţia aflată sub tensiune, la care se doreşte 
identificarea circuitului, a siguranţei, punctului de 
conexiune pe bară, firidă, etc. de unde se alimentează. 
Conectarea se realizează prin introducerea fişei 
aparatului în priza instalaţiei care urmează a se 
identifica.

•	 Cu receptorul portabil VKP-KA-25/V se poate localiza 
pe tabloul de siguranţe, în cofret, în firidă, pe bara 
colectoare, etc. semnalul de joasă frecvenţă emis de 
emiţător, implicit circuitul căutat.

•	 Cu ajutorul acestui aparat se poate selecta dintr-un 
flux de circuite sau de pe o bară colectoare de pe care 
pleacă mai multe circuite, acel circuit pe care s-a emis 
semnalul de referinţă.

detectoare

Detector de circuit de joasă tensiune aflat 
sub tensiune
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Caracteristici
Domeniu de măsură 

(cablu Ø min. 10 mm) 3-15 m

Domeniu de măsură 
(cablu Ø min. 5 mm) 3-10 m

Domeniu de măsură 
(cablu Ø min. 3 mm) 3-6 m

Precizia de măsurare 3% ± 3 digit
Alimentare 2 x acumulator NiMh 9V

Ref: VKP-TD 50 M

Ref: VKP-UM15

Domeniu de utilizare
Detectorul de câmp electric tip VKP-TD 50 M este un 
receptor de mare sensibilitate şi selectivitate care serveşte 
la detectarea câmpului electric creat de conductori electrici 
aflaţi sub tensiune. Cu ajutorul aparatului se poate detecta 
de la o distanţă apreciabilă (de ordinul metrilor) dacă 
conductorul se află sub tensiune sau nu. Poziţionat sub 
reţea (LEA  J.T.) din variaţia de câmp se poate aprecia dacă 
toate fazele se află sub tensiune, sau numai una sau două. 
De asemenea din variaţia de indicaţie într-un spaţiu închis 
se poate aprecia dacă conductorul pozat în perete se află 
sub tensiune sau nu, respectiv se poate detecta traseul 
conductoarelor în perete.

Domeniu de utilizare
Dispozitivul determină înălţimea la care se află 
conductoarele liniilor electrice aeriene, fiind capabil să 
afişeze simultan 5 nivele de înălţime.

detectoare

Detector de câmp electric

Dispozitiv ultrasonic de măsurare a înălţimii 
liniilor aeriene
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Ref: VKP-Lx200
Ref: VKP-AMM

Domeniu de utilizare
Ampermetrul cu radiofrecvenţă se utilizează pentru a realiza 
rapid măsurarea curentului operativ din liniile aeriene de 0,4 
- 35 kV.

Mod de utilizare
•	 Ampermetrul constă din sonda emiţătoare şi receptor. 
•	 Sonda emiţătoare este disponibilă în două variante: cu 

sistem U sau cu sistem de fixare pe fază tip cleşte. Se 
montează/demontează pe fază cu ajutorul unei prăjini 
electroizolante.

•	 Varianta sondă emiţătoare U este disponibilă în 4 variante 
constructive.

•	 Valoarea măsurată de către emiţător este transmisă 
către receptor prin radiofrecvenţă. Receptorul afişează 
valoarea măsurată pe ecran LCD.

•	 Cu excepţia înlocuirii bateriilor, nu sunt necesare operaţii 
de întreţinere suplimentare.

detectoare

Ampermetru cu radio frecvenţă

Caracteristici tehnice
Variantă constructivă VKP-Lx200 (cleşte) VKP-AMM (U)

Domeniul de măsurare 0 - 200 A

0-200 A
0-500 A

0-1000 A
0-2000 A

(domeniul de măsură se 
precizezează în momentul 

comenzii)

Frecvenţa de măsurare 50 Hz

Precizia de măsurare 3% ± 3 digit

Alimentare baterie 9 V emiţător, 4x1,5 V receptor

Frecvenţa de emisie 433,92 MHz
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Ref: VKP-TD-400/l

Domeniu de utilizare
Aparatul se utilizează pentru detectarea câmpului electric şi avertizarea opto-acustică în cazul apropierii
periculoase de instalaţii aflate sub tensiune a braţului macaralei etc. Aparatul are posibilitate de blocare
a dispozitivului de ridicare în cazul apariţiei câmpului electric (dacă macaraua permite acest lucru din
construcţie).
Aparatul se alimentează de la acumulatorul macaralei. Nivelul de tensiune a senzorului se reglează în funcţie 
de cerinţa clientului.
Aparatul poate fi furnizat cu până la 4 senzori în funcţie de cerinţele clientului.

detectoare

Avertizor de câmp electric pentru
macarale
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Caracteristici tehnice
Variantă constructivă VKP-FK 101 VKP-FK 103 VKP-FK 103/GSM

Tensiune de utilizare 230 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz 400 V, 50 Hz

Domeniu de restricţie (trepte de 1 A) 1-9 A 1-15 A 1-15 A

Timp de deconectare 10 sec, 3 min, 5 min sau 10 min

Clasă de protecţie IP 65

limitator
monofazat
VKP-FK 101

limitator 
trifazat
VKP-FK 103

limitator 
trifazat 
cu modul GSM
VKP-FK 103/GSM

Ref:  VKP-FK101 (monofazat)
 VKP-FK103 (trifazat)
 VKP-FK103/GSM (trifazat)

Domeniu de utilizare
Limitatoarele de consum servesc la limitarea curentului 
absorbit de consumatorul conectat prin limitator. Sunt 
disponibile în 3 variante: monofazat, trifazat sau trifazat cu 
modul GSM. Limitatoarele sunt concepute pentru a fi montate 
pe stâlpul de racord al consumatorului.

Mod de utilizare
Dacă consumatorul conectat la limitator  absoarbe un curent 
mai mare decât valoarea reglată, timp de 10 secunde, atunci 
limitatorul va deconecta consumatorul pentru o perioadă de 
timp prestabilită prin reglare. Timpul de deconectare se poate 
modifica cu ajutorul unui comutator codat din limitator sau prin 
GSM. După trecerea timpului reglat, limitatorul va reconecta 
consumatorul. Aparatul poate efectua un număr nelimitat 
de deconectări. Exceptând reglarea valorii curentului şi a 
timpului de deconectare, aparatul nu necesită alte intervenţii. 
După montarea în instalaţie şi punerea în funcţiune aparatul 
devine imediat funcţional.
Varianta cu modul GSM oferă comunicare între limitator şi 
furnizor şi asigură în plus următoarele funcţii: semnalizează 
deconectarea utilizatorului datorită depăşirii consumului, 
semnalizează intervenţiile neautorizate, semnalizează zilnic 
starea de bună funcţionare. De asemenea furnizorul poate 
efectua prin GSM următoarele operaţii: modificarea limitei 
de consum şi a perioadei de deconectare, deconectarea/
reconectarea consumatorului, interogarea memoriei interne, 
resetarea limitatorului.

detectoare

Limitatoare de consum
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variantă monofazată 
VKP-M2

variantă trifazată
VKP-MT/3F

Ref:  VKP-M2 (variantă monofazată)
 VKP-MT/3F (variantă trifazată)

Domeniu de utilizare
Contorul electric cu sarcină artificială se utilizează la verificarea rapidă la utilizator a contoarelor
electrice şi electromecanice.
Aparatul este disponibil în variantă monofazată sau trifazată.

Mod de utilizare
•	 Sarcina aplicată poate varia între 4-50 A în patru trepte.
•	 După conectarea la contor un display LCD furnizează informaţii despre tensiune (V), sarcină (A),         

putere (kW) şi energia electrică consumată pe timpul măsurătorilor (Wh).
•	 Greutatea aparatului: 2,4 kg.
•	 Aparatul se poate utiliza pentru verificarea unei singure faze în acelaşi timp.
•	 Precizia aparatului este de ± 3 %, în funcţie de impedanţa sarcinii.
•	 Manipularea aparatului şi citirea datelor este facilă şi rapidă, aparatul este portabil se poate agăţa cu 

ajutorul unei curele în gât.

detectoare

Contor electric cu sarcină artificială
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+ Se poate executa orice tipodimensiune pe bază de comandă fermă.

Grosime 5 mm
Lungime 1000 mm

Lăţime 740 mm

Grosime 5 mm
Lungime 500 mm
Lăţime 680 mm

Grosime 5 mm
Lungime 1020 mm
Lăţime 1100 mm

Grosime 5 mm
Lungime 800 mm
Lăţime 900 mm

Domeniu de utilizare
În celulele de M.T. servesc la izolarea suplimentară a părţilor separate electric faţă de părţile 
rămase sub tensiune, pe durata executării de lucrări în aceste celule. Există 15 tipodimensiuni de 
plăci standardizate.

scule şi accesorii

Plăci electroziolante
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Domeniu de utilizare
Sculele electroizolante sunt folosite pentru lucrul sub 
tensiune la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c.

Şurubelniţe electroizolante
Partea metalică realizată din aliaj de crom vanadiu
Izolaţia mânerului este realizată PP/TPE, conform normelor în 
vigoare, asigurând o bună ergonomie.
Variante constructive:
•	 vârf drept: mărimi 2,5 - 10
•	 vârf cruce (Philips sau Pozidrive): mărimi 0 - 3
•	 vârf drept/pozidrive
•	 vârf hexagonal: mărimi 4 -17
•	 vârf torx: mărimi TX 08 - TX 40
•	 şurubleniţe cu autoreţinere, vârf drept sau cruce

Cleşti electroizolanţi
Gama de cleşti cuprinde o ofertă diversă de modele în mai 
multe variante constructive.
Izolaţia cleştilor este realizată din două straturi componente: 
un strat interior electroizolant şi un strat exterior de uzură de 
culoare distinctă pentru semnalizarea nivelului de uzură.
Cleştii electroizolanţi sunt disponibili opţional cu partea 
activă izolată, pentru a preveni contactul accidental cu 
părţile învecinate ale instalaţiei în care se utilizează.
Variante constructive:
•	 Cleşte combinat DIN 5244
•	 Cleşte pentru tăiat lateral DIN 5238 B
•	 Cleşte pentru tăiat frontal
•	 Cleşte cu vârf lat DIN 5258
•	 Cleşte cu vârf rotund DIN 5257
•	 Cleşte cu vârf semirotund DIN 5236 A
•	 Cleşte pentru dezizolat DIN 5232
•	 Cleşte reglabil cu fălci ascuţite DIN 5231
•	 Cleşte pentru dezizolat
•	 Cleşte automat pentru dezizolat
•	 Cleşte pentru dezizolat DIN ISO 5232

scule şi accesorii

Scule electroizolante
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Sunt disponibile genţi şi 
truse de scule din material 
textil, piele, material plastic şi 
metalice.

Chei electroizolante
Izolaţia este realizată din două straturi componente: un strat 
interior electroizolant şi un strat exterior de uzură de culoare 
distinctă pentru semnalizarea nivelului de uzură.
Variante constructive:
•	 chei fixe: mărimi 6 -32
•	 chei inelare: mărimi 6 - 24
•	 chei pentru fixare: mărimi 10-24
•	 chei T hexagonale: mărimi 10 - 24
•	 chei în cruce
•	 chei imbus T : mărimi 5, 6, 8
•	 chei imbus cap îndoit: mărimi 3 - 12
 - antrenoare chei tubulare:
 - mâner T sau chei cu clichet
 - tip 1/2” sau 3/8”
 - cu posibilitatea reglării forţei de strângere
•	 extensii antrenoare chei tubulare
•	 opritoare de cuplu
•	 chei tubulare hexagonale
 - tip 1/2” sau 3/8”
 - diferite lungimi
 - mãrimi: 8 - 32
•	 chei tubulare cap imbus
 - cap 1/2” sau 3/8”
 - mărimi: 4-10
•	 chei reglabile

Accesorii electroizolante
Concepute în special pentru lucrul sub tensiune, accesoriile 
electroizolante sunt disponibile într-o gamă diversă, com-
pletând oferta de scule electroizolante.
Variante constructive:
•	 pene
•	 pensule
•	 nivele
•	 ciocane
•	 bomfaiere
•	 pensete
•	 covoraşe
•	 folii
•	 cleme
•	 degetare şi teci

scule şi accesorii
Scule electroizolante
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Caracteristici tehnice
Variantă constructivă M1 M2 M3

Deschidere 25 35 45

Înălţime utilă 35-40 50-55 60-65

Domeniu de utilizare
Asigurarea instalaţiilor electrice aflate sub tensiune 
împotriva vandalismului şi a pătrunderii neautorizate a 
persoanelor străine.

Descriere
•	 Lacătul este protejat în întregime împotriva corodării prin 

acoperire galvanică şi vopsire electrostatică. 
•	 Sistemul de încuiere este confecţionat din alamă şi bronz 

şi protejat împotriva îngheţării sau blocării. 
•	 Corpul lacătului are o formă astfel concepută încât să 

permită utilizarea încuietorilor existente.
•	 Materialul din care se realizează lacătul este rezistent 

împotriva vandalismului.
•	 Cheia este universală, fiind disponibile variante de încui-

etoare de dimensiuni diferite.

scule şi accesorii

Lacăte cu cheie uiversală
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Domeniu de utilizare
Platforma de lucru electroizolantă se utilizează pentru accesul la echipamentele şi instalaţiile din staţiile 
de transformare, fără a fi necesară sprijinirea/rezemarea directă pe părţile componente ale acestora 
(Ex. lucrările la polii întrerupătoarelor, lucrările la TT si TC, lucrările la condensatoare, lucrările la 
Bobinele de Stingere şi Transformatoarelor de Servicii Interne).

Elemente componente
• Turnul poate fi ridicat din mai multe tronsoane, în acest mod se asigură înălţimi de lucru diferite, 

în funcţie de lucrarea ce trebuie efectuată, respectiv utilizând un singur tronson: 3,6 m, două 
tronsoane: 5,2 m, trei tronsoane 6,8 m, etc. Se pot obţine mai multe înălţimi de lucru prin reglarea 
picioarelor. Corpul platformă se construieşte sub forma unui turn vertical din elemente prefabricate; 
prin construcţie se asigură scară de acces de la sol până la platforma de lucru, fără a fi necesară 
echiparea suplimentară.

• Pentru a preveni căderea, platforma de lucru este delimitată în părţile laterale cu balustradă de 
protecţie. Platforma de lucru are podeaua (suprafaţa pe care stau muncitorii) prevăzută cu trapă de 
acces cu deschidere laterală.

• Picioarele turnului platformei pot fi reglate individual pe verticală şi sunt prevăzute cu role blocabile 
pentru transportul facil. Pentru creşterea stabilităţii turnului, acesta este dotat cu picioare 
suplimentare care se fixează de copul platformei în două puncte, sunt reglabile în lungime şi 
asigură stabilitate suplimentară.

• Sarcina maximă suportată de către platforma de lucru este de 225 kg.
• Înălţimea maximă a platformei este variabilă, maxim 12 m.
• Lăţimea platformei poate fi  0,73 m sau 1,37 m. Lungimea platformei este de 2,  2,5 sau 3,05 m.

scări

Platformă electroizolantă
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Domeniu de utilizare
Ansamblul de sprijin, sistemul de fixare ancorare împotriva 
căderii se utilizează pentru eliminarea riscului de alunecare 
sau desprindere accidentală a scărilor de pe suportul de 
lucru (stâlpi cilindrici sau patrulateri, copaci...) şi pentru 
asigurarea împotriva căderii a utilizatorilor prin intermediul 
opritorului de cădere culisabil tip Cobra 202/03.

Elemente componente
•	 scară multifuncţională din aluminiu tip Krause
•	 sistem de fixare tensionare tip furcă cu frânghie din 

poliamidă şi manivelă de blocare.
•	 EIP împotriva căderii-opritor tip COBRA 202/03.

scări
Ref:  DFASOC-AL 02 - pentru scări cu 2 tronsoane
         DFASOC-AL 03 - pentru scări cu 3 tronsoane

Scară culisabilă şi de sprijin de aluminiu,  
cu dispozitiv de fixare ancorare cu frânghie, 
cu opritor de cădere culisabil
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Domeniu de utilizare
Ansamblul de sprijin sistem de fixare ancorare împotriva 
căderii se utilizează pentru eliminarea riscului de alunecare 
sau desprindere accidentală a scărilor de pe suportul de 
lucru (stâlpi cilindrici sau patrulateri, copaci...) şi pentru 
asigurarea împotriva căderii a utilizatorilor prin intermediul 
opritorului de cădere culisabil tip Cobra 202/03

Elemente componente
•	 scară multifuncţională din aluminiu tip Krause
•	 sistem de fixare tensionare tip cleşte, cu frânghie 

poliamidă şi manivelă de blocare.
•	 EIP împotriva căderii-opritor tip COBRA 202/03.

scări Ref:  DFASOC-AL 02 - pentru scări cu 2 tronsoane
 DFASOC-AL 03 - pentru scări cu 3 tronsoane

Scară culisabilă şi de sprijin de aluminiu,  cu 
dispozitiv de fixare ancorare tip cleşte, cu 
opritor de cădere culisabil
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Ref. 120540 120557 120564 121394

Înălţime de lucru până la A (m) 3,90 4,70 5,50 6,35

Înălţime de lucru până la A1 (m) 5,50 7,15 8,75 10,10

Lungime scară C (m) 2,70 3,55 4,40 5,20

Lungime scară C1 (m) 4,40 6,05 7,75 9,15

Număr trepte-stinghie 2x9 2x12 2x15 2x18

Greutate (kg) 9,6 13,5 19,2 25,5

Ref. 120571 120588

Înălţime de lucru până la A (m) 3,90 4,70

Înălţime de lucru până la A1 (m) 5,50 7,15

Înălţime de lucru până la A2 (m) 4,15 4,95

Înălţime scară B (m) 2,60 3,40

Lungime scară C (m) 2,70 3,55

Lungime scară C1 (m) 4,35 6,05

Număr trepte-stinghie 2x9 2x12

Greutate (kg) 10,5 14,5

Descriere
•	 Scară cu trepte-stinghie din aluminiu cu două tronsoane, 
pentru rezemare, cu înălţimi mari de lucru.
•	 Profilele de ghidare stabile din oţel permit extinderea 
confortabilă a scării.
•	 Cârlige cu sistem de autoblocare împiedică alunecarea 
scării în timpul utilizării şi transportului.
•	 Capace de bază antiderapante din două componente.

Descriere
•	 Scară cu trepte-stinghie din aluminiu cu două tronsoane, 
cu funcţie triplă practică: utilizabilă ca scară rezemată, 
culisată sau dublă .
•	 Profilele de ghidare stabile din oţel permit extinderea 
confortabilă a scării.
•	 Chingile rezistente la intemperii împiedică alunecarea 
involuntară a elementelor scării.
•	 Cârlige cu sistem de autoblocare împiedică alunecarea 
scării în timpul utilizării şi transportului.
•	 Capace de bază antiderapante din două componente

scări

+ Se poate utiliza împreună cu dispozitiv de fixare-ancorare DFASOC

+ Se poate utiliza împreună cu dispozitiv de fixare-ancorare DFASOC

Scară culisantă din 2 tronsoane

Scară multifuncţională din 2 tronsoane
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Ref. 120601 120618 120625 120717

Înălţime de lucru până la A (m) 3,90 4,15 4,70 5,25

Înălţime de lucru până la A1 (m) 4,15 4,40 4,95 5,45

Înălţime de lucru până la A2 (m) 4,95 5,45 6,55 7,60

Înălţime de lucru până la A3 (m) 7,10 7,95 9,55 11,20

Înălţime scară B (m) 2,60 2,85 3,40 3,90

Înălţime scară B1 (m) 4,20 4,70 5,80 6,85

Lungime scară C (m) 2,70 3,00 3,55 4,10

Lungime scară C1 (m) 6,05 6,90 8,60 10,25

Număr trepte-stinghie 3x9 3x10 3x12 3x14

Greutate (kg) 16,8 18,4 25,8 30,0

Ref. 120632 120694

Înălţime de lucru până la A (m) 3,00 -

Înălţime de lucru până la A1 (m) 3,30 3,85

Înălţime de lucru până la A2 (m) 4,70 5,75

Înălţime scară B (m) 1,75 2,30

Lungime scară C (m) 3,60 4,70

Număr trepte-stinghie 4x3 4x4

Greutate (kg) 13,5 15,5

Descriere
•	 Scară cu trepte-stinghie din aluminiu cu trei tronsoane, cu 
funcţie triplă practică: utilizabilă ca scară rezemată, culisată 
sau dublă.
•	 Profilele de ghidare stabile din oţel permit extinderea 
confortabilă a scării.
•	 Chingile rezistente la intemperii împiedică alunecarea 
involuntară a elementelor scării.
•	 Cârlige cu sistem de autoblocare împiedică alunecarea 
scării în timpul utilizării şi transportului.
•	 Capace de bază antiderapante din două componente.

Descriere
•	 Scară articulată din aluminiu, cu patru tronsoane, cu uti-
lizare universală ca: scară rezemată, scară dublă şi platformă 
de lucru (posibilă numai la varianta 4x3 trepte-stinghie).
•	 Poate fi depozitată rapid şi uşor, încape chiar şi în 
portbagaj.
•	 Sistemul patentat KRAUSE cu articulaţie prevăută cu 
blocare de siguranţă cu mâner, poate fi operat cu o singură 
mână, asigură funcţionarea rapidă şi sigură a scării prin 
deblocarea concomitentă a unei perechi de articulaţii.
•	 Capace de bază antiderapante din două componente.

scări

+ Se poate utiliza împreună cu dispozitiv de fixare-ancorare DFASOC

Scară multifuncţională din 3 tronsoane

Scară articulată universală
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Elemente componente
Element de bază 014/B

Element intermediar 014/I

Element final 014/C

Platformă de lucru pe scară 014/PL

Platformă autoportantă 014/PA

Opritor de cădere culisabil MA 19-I (MA 19-I CE)

Domeniu de utilizare
Scara portabilă modulară TEMA este clădibilă pe stâlpi cu 
secţiune circulară sau poligonală.

Descriere
•	 Scara este fixată pe stâlp prin suporţi speciali ce permit 

trecerea de la un element la altul fără a exista riscul 
căderii. 

•	 Scara este realizată dintr-un aliaj de aluminiu superuşor 
cu trepte striate, sudate (TIG-Argon) de traversele 
laterale. 

•	 Scara este compusă dintr-un element de bază, un 
element final şi mai multe elemente intermediare, ce 
pot varia ca număr în funcţie de înălţimea necesară. 
Elementul final este prevăzut cu două cârlige ce permit 
ataşarea pe orice treaptă a elementului intermediar aflat 
în partea superioară, pentru a atinge înălţimea de lucru 
dorită.

•	 Scara este livrată cu opritor de cădere ce culisează 
în lungul traversei T, aflată pe una din laturile scării. 
Opritorul de cădere se fixează de centura utilizatorului 
prevenind astfel riscul căderii în timpul lucrului sau al 
urcării/coborârii.

•	 Scara poate fi livrată cu o platformă de lucru pentru cazul 
în care este necesar lucrul timp mai îndelungat.

•	 Pentru înălţimi de lucru mai mari de  25/30 m se 
sugerează folosirea unei platforme intermediare de fixare 
pe stâlp.

scări
Ref: TEMA 014

Scară modulară TEMA cu sistem de oprire a 
căderii înglobat
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Ref. Profil „T” Absorbitor de şoc

MA 19 40 mm  NU

MA 19 CE 40 mm DA

Elemente componente

Elemente componente
Realizat din aliaj aluminiu turnat, opritorul de cădere 
culisează în lungul profilelor „T”. Poate fi echipat cu 
absorbitor de şoc.

scări

Ref:  MA 19 CE

Scară modulară TEMA cu sistem de oprire a 
căderii înglobat

Opritor de cădere cu alunecare
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Variante constructive
Ref. Nr. seg-

mente
Lungime Greutate (kg)

011/A 2,5 1 2,5 m 9,5 kg

011/A 3 1 3 m 11 kg

011/A 3,5 1 3,5 m 12,4 kg

011/A 4 1 4 m 13,8 kg

011/A 5 1 5 m 17 kg

011/A 6 1 6 m 19,9 kg

011/A 6.2 2 6 m (4+2) 20 kg

011/A 8.2 2 8 m (4+4) 26,4 kg

011/A 10.2 2 10 m (5+5) 32,3 kg

+ se pot realiza şi alte lungimi la cerere

Domeniu de utilizare
Scara suspendată se utilizează pentru lucrul pe liniile 
electrice aeriene prin fixare pe console sau pe lanţurile de 
izolatori pentru un utilizator.

Descriere
•	 Scara este fixată pe consolă prin cârlig cu asigurare cu 

lanţ. Standard se livrează cârlig cu deschidere 220 mm. 
La cerere sunt disponibile cârlige cu deschidere 400 mm.

•	 Scara este realizată dintr-un aliaj de aluminiu foarte 
uşor cu trepte striate, sudate (TIG-Argon) de traversele 
laterale. 

•	 Scara este livrată cu opritor de cădere ce culisează în 
lungul traversei T, aflată pe o latură a scării. Opritorul 
de cădere se fixează de centura utilizatorului prevenind 
astfel riscul căderii.

•	 Sarcina maximă de încărcare pe verticală 300 daN.

scări
Ref: 011/A...

Scară suspendată cu un opritor de cădere 
înglobat
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Variante constructive
Ref. Nr. segmente Lungime Greutate (kg)

011/B 2,5 1 2,5 m 10,75 kg

011/B 3 1 3 m 12,5 kg

011/B 3,5 1 3,5 m 14,15 kg

011/B 4 1 4 m 15,8 kg

011/B 5 1 5 m 19,5 kg

011/B 6 1 6 m 22,9 kg

011/B 6.2 2 6 m (4+2) 23 kg

011/B 8.2 2 8 m (4+4) 30,4 kg

011/B 10.2 2 10 m 
(5+5) 37,3 kg

+ se pot realiza şi alte lungimi la cerere

Scară suspendată cu două opritoare de 
cădere înglobate pe ambele laturi, unul pe 
fiecare latură

Domeniu de utilizare
Scara suspendată se utilizează pentru lucrul pe liniile 
electrice aeriene prin fixare pe console sau pe lanţurile de 
izolatori pentru doi utilizatori.

Descriere
•	 Scara este fixată pe consolă prin cârlig cu asigurare cu 

lanţ. Standard se livrează cârlig cu deschidere 220 mm. 
La cerere sunt disponibile cârlige cu deschidere 400 mm.

•	 Scara este realizată dintr-un aliaj de aluminiu foarte 
uşor cu trepte striate, sudate (TIG-Argon) de traversele 
laterale. 

•	 Scara este livrată cu două opritoare de cădere ce 
culisează în lungul traverselor T, aflate pe fiecare parte 
a scării. Opritorul de cădere se fixează de centura 
utilizatorului prevenind astfel riscul căderii.

•	 Sarcina maximă de încărcare pe verticală 300 daN.

scări
Ref: 011/B...

Scară suspendată cu două opritoare de 
cădere înglobate pe ambele laturi, unul pe 
fiecare latură
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Ref. Nr. segmente Lungime Greutate (kg)

011/AG.2,5 1 2,5 m 15 kg

011/AG.3 1 3 m 16,5 kg

011/AG.3,5 1 3,5 m 18,5 kg

011/AG.4 1 4 m 20 kg

011/AG.5 1 5 m 23,5 kg

011/AG.6 1 6 m 29,5 kg

011/AG.6.2 2 6 m (4+2) 30,5 kg

+ la cerere se realizează cu trepte speciale pentru sarcină maximă pe orizontală 200 N

Domeniu de utilizare
Scara se utilizează pentru lucrul pe liniile electrice aeriene în poziţie verticală sau orizontală, suspendarea 
realizându-se prin intermediul cârligelor de la capete. 

Descriere
•	 Ansamblul se compune din scara propriu-zisă şi două cârlige cu deschidere 220 mm şi 100 mm.
•	 În poziţie de lucru verticală, scara este suspendată de consolă/lanţ de izolatori prin  intermediul unui cârlig 

cu asigurare cu lanţ, cu deschidere 220 mm.
•	 Pentru utilizarea în poziţie orizontală scara este echipată cu cârlig pivotant, deschidere 100 mm.
•	 Scara este realizată dintr-un aliaj de aluminiu foarte uşor cu trepte striate, sudate (TIG-Argon) de 

traversele laterale. 
•	 Scara este livrată cu opritor de cădere ce culisează în lungul traversei T, aflată pe latura stângă a scării. 

Opritorul de cădere se fixează de centura utilizatorului prevenind astfel riscul căderii.
•	 Sarcină maximă de încărcare pe verticală 300 daN.
•	 Sarcină maximă de încărcare pe orizontală 100 daN.

scări
Ref:  011/AG..

Scară suspendată pe verticală/platformă 
orizontală cu opritor de cădere înglobat
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Ref. Nr. segmente Lungime Greutate (kg)

011/AGG.3 1 3,13 m 15 kg

011/AGG.3,5 1 3,6 m 16,5 kg

011/AGG.4 1 4,16 m 18,5 kg

011/AGG.5 1 5,03 m 20 kg

011/AGG.6 1 6,25 m 23,5 kg

011/AGG.6.2 2 6,25 m (4,25+2) 29,5 kg

+ la cerere se realizează cu trepte speciale pentru sarcină maximă pe orizontală 200 N

Domeniu de utilizare
Scara se utilizează pentru lucrul pe liniile electrice aeriene în poziţie verticală sau orizontală, 
suspendarea realizându-se prin intermediul cârligelor de la capete. 

Descriere
•	 În poziţie de lucru verticală, scara este suspendată de consolă/lanţ de izolatori prin intermediul unui 

cârlig pivotant cu asigurare cu lanţ, cu deschidere 220 mm, lungimea porţiunii de culisare 1000 mm. 
•	 Pentru utilizarea în poziţie orizontală scara este echipată cu cârlig pivotant, deschidere 100 mm.
•	 Scara este realizată dintr-un aliaj de aluminiu foarte uşor cu trepte striate, sudate (TIG-Argon) de 

traversele laterale. 
•	 Scara este livrată cu opritor de cădere ce culisează în lungul traversei T, aflată pe latura stângă a 

scării. Opritorul de cădere se fixează de centura utilizatorului prevenind astfel riscul căderii.
•	 Sarcină maximă de încărcare pe verticală 300 daN.
•	 Sarcină maximă de încărcare pe orizontală 100 daN.

scări
Ref: 011/AGG...

Scară suspendată pe verticală/platformă 
orizontală cu opritor de cădere înglobat
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Ref. Nr. segmente Lungime Greutate (kg)

013/AG.3,5 1 3,5 m 17

013/AG.4 1 4 m 18,5

013/G.4,5 1 4,5 m 20

013/G.5 1 5 m 21,5

013/G.6 1 6 m 24,5

013/G.6.2 2 6 m (4+2) 26

013/G.7.2 2 7 m (4+3) 30,5

013/G.8.2 2 8 m (4+4) 34

+ la cerere se livrează cu cârlig tip „C” cu deschidere 400 mm
+ la cerere se realizează şi alte dimensiuni decât cele standard

Domeniu de utilizare
Platforma se utilizează pentru lucrul pe liniile electrice aeriene în poziţie orizontală, suspendarea realizându-
se prin intermediul cârligelor de la capete. 

Descriere
•	 Platforma este echipată cu cârlig cu asigurare cu lanţ, deschidere 220 mm şi cârlig pivotant în jurul axei cu 

porţiune rabatabilă de 900 mm.
•	 Platforma este realizată dintr-un aliaj de aluminiu foarte uşor cu trepte striate, sudate (TIG-Argon) de 

traversele laterale. 
•	 Sarcină maximă de încărcare pe verticală 300 daN.
•	 Sarcină maximă de încărcare pe orizontală 200 daN.

scări
Ref: 013/G..

Platformă orizontală cu structură 
triunghiulară
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Ref. Nr. segmente Lungime Greutate (kg)

013/TP.3,5 1 3,5 m 19

013/TP.4 1 4 m 21

013/TP.4,5 1 4,5 m 23

013/TP.5 1 5 m 24,5

013/TP.6 1 6 m 28

013/TP.6.2 2 6 m (4+2) 29,5

013/TP.7.2 2 7 m (4+3) 34,5

013/TP.8.2 2 8 m (4+4) 39

+ la cerere se livrează cu cârlig tip „C” cu deschidere 400 mm
+ la cerere se realizează şi alte dimensiuni decât cele standard

Domeniu de utilizare
Platforma se utilizează pentru lucrul pe liniile electrice aeriene în poziţie orizontală, suspendarea 
realizându-se prin intermediul cârligelor de la capete. 

Descriere
•	 Platforma este echipată cu cârlig cu asigurare cu lanţ, deschidere 220 mm şi cârlig pivotant în jurul 

axei cu porţiune rabatabilă de 900 mm.
•	 Platforma este realizată dintr-un aliaj de aluminiu foarte uşor cu trepte striate, sudate (TIG-Argon) 

de traversele laterale. 
•	 Sarcină maximă de încărcare pe verticală 300 daN.
•	 Sarcină maximă de încărcare pe orizontală 300 daN.

scări
Ref: 013/TP..

Platformă orizontală cu structură 
trapezoidală
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Ref. Dimensiuni (mm) Greutate (kg)

071/EL 684x410x488 8,5

071/EL 1,5 1500x410x925 13,5

071/EL 2,5 2500x410x925 17

Ref. Dimensiuni (mm) Greutate (kg)

071/V 1350x860x780 14

Ref: 071/V..

Ref: 071/EL...

Domeniu de utilizare
Platforma se utilizează, pentru lucrul pe structuri cu secţiune 
rotundă sau patrulateră, suspendarea realizându-se în două 
puncte, tensionare cu lanţ.

Domeniu de utilizare
Platforma se utilizează, pentru lucrul pe structuri cu secţiune 
rotundă sau patrulateră, suspendarea realizându-se în două 
puncte, tensionare cu chingă textilă.

Descriere
•	Platforma este realizată din aliaj de aluminiu sudat (TIG-
Argon) cu suport solid. 
•	Fixarea de stâlp se realizează cu chingi textile.
•	Sarcină maximă de încărcare pe orizontală 200 daN.

scări

Platformă orizontală

Platformă orizontală rectangulară
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Ref. Variantă
Dimensiuni (mm)

Sarcină maximă
Lungime Lăţime

035/L 1 conductor/fază 2500 610 200 daN
036/2 2 conductoare/fază 650 630 100 daN

036/M/2 2 conductoare/fază, cu motor 
electric 815 900 100 daN

Ref: BCN 038/...

Ref: 036/...

Domeniu de utilizare
Căruciorul se utilizează pentru verificarea şi efectuare de 
lucrări de întreţinere pe conductorii liniilor electrice aeriene 
de înaltă tensiune, deplasarea realizându-se pe faza ce 
urmează a fi verificată. 

Descriere
•	Model disponibil în variantă pentru un conductor pe fază 
sau două conductoare pe fază.
•	Structura este realizată din aliaj de aluminiu sudat (TIG).

Domeniu de utilizare
Căruciorul se utilizează pentru verificarea şi efectuarea de 
lucrări de întreţinere pe conductorii liniilor electrice aeriene 
de înaltă tensiune, deplasarea realizându-se pe faza ce 
urmează a fi verificată. 

Descriere
•	Model disponibil în mai multe variante pentru unul sau mai 
multe conductoare pe fază.
•	Deplasarea se realizează cu pedale sau cu motor.
•	Echipat cu sistem de ”Frână dinamică activă” şi dispozitiv 
de măsurare a distanţei parcurse.
•	Pentru liniile cu mai multe conductoare pe fază, distanţa 
dintre rolele de deplasare se reglează uşor.
•	Varianta cu motor asigură viteze de până la 20 metri/minut.
•	Asigurarea utilizatorului cu centură încorporată.
•	Structura este realizată din aliaj de aluminiu sudat (TIG)

scări

Cărucior pentru inspectare conductori

Cărucior pentru inspectare conductori
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Dimensiuni de gabarit

                                                     - lungime 390 mm

                                                     - lăţime 280 mm

                                                     - înălţime 272 mm

Deschidere utilă 275 mm

Sarcina nominală 100 daN

+ la cerere se livrează curele de schimb pentru fixarea piciorului

Domeniu de utilizare
Ghearele pentru căţărat pe stâlpi de lemn sunt utilizate la lucrările de exploatare, întreţinere şi reparaţii ale 
liniilor electrice aeriene de joasă tensiune, servind la urcarea, respectiv coborârea pe/de pe stâlpi de lemn. 
Talpa este reglabilă, pentru ajustarea poziţiei piciorului, astfel este conferit un plus de ergonomie, uşurând 
accesul pe stâlp.

Elemente componente
•	Corp cârlig.
•	Colţi.
•	Talpă cu dispozitiv de reglare a unghiului de poziţionare.
•	Suport talpă.
•	Curele pentru fixarea piciorului.

scări
Ref: GCL-B

Gheare pentru urcat pe stâlpi de lemn
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Ref. Caracteristică Deschidere utilă Sarcină maximă

M1/M2 cu talpă reglabilă, pentru ajustarea poziţiei 
piciorului 195 - 265 mm 100 daN

M3/M4/M5 cu posibilitate de reglare a lungimii între 
manşoane 361 - 517 mm 100 daN

+ la cerere se livrează curele de schimb pentru fixarea piciorului
+ la cerere se livrează manşoane de schimb pentru fixare pe stâlp

Domeniu de utilizare
Dispozitivele pentru urcat pe stâlpi de beton centrifugat sunt utilizate la lucrările de exploatare, 
întreţinere şi reparaţii ale liniilor electrice aeriene de joasă şi medie tensiune, servind la urcarea, 
respectiv coborârea pe/de pe stâlpi beton centrifugat. 

Elemente componente M1/M2
•	Corp cârlig.
•	Manşoane de cauciuc pentru fixare pe stâlp.
•	Talpă cu dispozitiv de reglare a unghiului de                           
poziţionare.
•	Suport talpă
•	Curele pentru fixarea piciorului

Elemente componente M3/M4/M5
•	Corp cârlig cu sistem de reglare a lungimii.
•	Manşoane de cauciuc pentru fixare pe stâlp.
•	Talpă .
•	Suport talpă.
•	Curele pentru fixarea piciorului.

scări
Ref:  M1/M2 (variantă cu talpă reglabilă pentru ajustarea poziţiei piciorului)
         M3/M4/M5 (variantă cu posibilitatea reglării lungimii)

Cârlige pentru urcat pe stâlpi de beton 
centrifugat
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Dimensiuni de gabarit

                                       - lungime max. 585 mm

                                       - lăţime 160 mm

                                       - înălţime 100 mm

Deschidere utilă min. 225 mm - max. 400 mm

Sarcina nominală 100 daN

+ la cerere se livrează curele de schimb pentru fixarea piciorului
+ la cerere se livrează manşoane de schimb pentru fixare pe stâlp

Domeniu de utilizare
Dispozitivele pentru urcat pe stâlpi de beton precomprimat 
sunt utilizate la lucrările de exploatare, întreţinere şi reparaţii 
ale liniilor electrice aeriene de joasă şi medie tensiune, 
servind la urcarea, respectiv coborârea pe/de pe stâlpi beton 
precomprimat tip SE1 - SE4. 

Elemente componente
•	Corp cârlig cu sistem de reglare a lungimii.
•	Manşoane de cauciuc pentru fixare pe stâlp.
•	Talpă .
•	Suport talpă.
•	Curele pentru fixarea piciorului.

scări
Ref: SE1-SE4

Cârlige pentru urcat pe stâlpi de beton 
precomprimat
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Ref: AUC

Ref: AUR02

Domeniu de utilizare
Aparatul împotriva rozătoarelor şi insectelor se utilizează în 
spaţii deschise şi închise pentru a preveni/elimina prezenţa 
acestora.

Descriere
Moduri de utilizare: 
 - modul A - recomandat împotriva şoarecilor, liliecilor  
 şi a altor rozătoare mici;
 - modul B - recomandat împotriva insectelor,   
 păianjenilor şi moliilor.
Dispozitivul se utilizează pe o perioadă de cel puţin 15 zile, 
24/24 ore.
Zonă de acţiune:
 - spaţii închise: max. 80 m2;
 - spaţii deschise: max. 40 m2.
Alimentare 220 V ~ 50 Hz.

Domeniu de utilizare
Aparatul ultrasonic de protecţie împotriva câinilor 
funcţionează pe principiul emisiei unei frecvenţe în domeniul 
ultrasunetelor (24 kHz), cu o putere ridicată (între 90 şi 
100 dB) pentru a deranja animalele şi a le determina să 
părăsească aria de acţiune a aparatului.
Sunetul produs nu are nici un efect asupra oamenilor sunetul 
produs fiind în afara spectrului perceput de urechea umană.

Descriere
Se utilizează prin apăsarea butonului cu intermitenţă. 
Funcţionarea aparatului este semnalizată prin LED-ul roşu 
aflat pe partea superioară. 
La partea frontală este prevăzut cu o minilanternă acţionată 
independent.
Efectul maxim al aparatului se obţine în cca. 3 m. Nu se 
utilizează în interiorul locuinţelor.
Aparatul este un dispozitiv modern, ecologic şi produce un 
sunet deranjant pentru câini fără a produce leziuni.
Alimentarea se realizează cu baterie 9V tip 6LF22 (6LR61).

aparate ultrasonice

Aparat ultrasonic împotriva rozătoarelor şi 
insectelor

Aparat ultrasonic de protecţie împotriva 
câinilor, cu minilanternă încorporată
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Clasa Tensiune de 
utilizare (V)

Tensiune de 
verificare (V)

Mărimi Grosime 
(mm)

Cod

00 500 2500 7-11 0,5 20 919 03

0 1000 5000 8-11 1,0 20 919 07

1 7500 10000 8-11 1,5 20 919 12

2 17000 20000 8-11 2,0 20 919 21

3 26500 30000 9-11 2,7 20 919 31

4 36000 40000 10-11 3,0 20 919 41

Primul echipament individual de protecţie ce 
combină proprietăţile electroizolante cu rezistenţa 
la arc electric.
Clasa 0 - tensiune de utilizare 1000 V.
Grosime 1 mm. 
Mărimi 7 - 11.

Cască cu vizieră încorporată rabatabilă 
şi detector de câmp electric inclus ISOARC - mănuşă 

electroizolantă rezistentă 
la efectul caloric al arcului 
electric

Mănuşi electroizolante

Ref: 2092001

E.I.P.

Domeniu de utilizare
Mănuşi electroizolante pentru manevre şi lucru sub tensiune 
confecţionate din latex natural.

Domeniu de utilizare
Casca de protecţie cu vizieră rabatabilă încorporată se 
utilizează în timpul manevrelor şi a lucrului sub tensiune şi 
este concepută pentru a realiza protecţia feţei şi a ochilor 
împotriva arcului electric. 

Detectorul de câmp electric este 
încorporat în carcasă de protecţie, în 
interiorul calotei, pentru a fi protejat 
împotriva şocurilor mecanice.
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Cod Clasă Tensiune de lucru
9002 0 1000 V
9003 1 7500 V
9004 2 17000 V

+ verificarea periodică a cizmelor şi a mănuşilor poate fi asigurată de către laboratorul de 
încercări electrice din cadrul societăţii noastre

Domeniu de utilizare
Costum de protecţie rezistent la efectul caloric al arcului 
electric.
Confecţionat din ţesătură ignifugată în masă tip Nomex, cu 
fibră antistatică, 220 gr. / m2.
Bluza este confecţionată sub formă de geacă, cu sistem de 
închidere frontal cu subleist şi şase butoni şi este dublată 
complet cu ţesătură Nomex.
Pantalonii sunt prevăzuţi cu pieptar şi bretele reglabile, 
ajustare în talie cu şnur şi sunt dublaţi în zona dintre picioare 
şi la partea din faţă până la cca. 20 cm de talie.
Se poate executa în diferite variante de culoare şi opţiuni de 
buzunare.

Domeniu de utilizare
Încălţăminte de lucru de uz profesional, electroizolantă, 
complet căptuşită cu tricot din fibre sintetice, mărimi 39-46.
Conformă cu normele EN 347 + EN 344.
Proprietăţi de absorbţie a energiei în toc.

E.I.P.

Costum de protecţie rezistent la efectul 
caloric al arcului electric

Cizme electroizolante
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Ref. Mărime

1101958 S

1101959 M

1101960 L

1101961 XL

lucrul la înălţime

Descriere
Centură de siguranţă complexă rezistentă la efectul caloric 
al arcului electric, până la 40 cal/m2.
1 inel D dorsal pentru ancorare. 
2 inele D de poziţionare lombare. 
Inelele D sunt protejate cu PVC.
Centură lombară, încheiere cu cataramă tip curea. 
Suport dorsal pentru susţinerea anatomică a bretelelor şi a 
inelului de ancorare dorsal.
Bretele pentru umeri şi picioare reglabile cu încheiere cu 
catarame cu închidere rapidă.
Cataramele sunt prevăzute cu protecţie din piele pentru a 
reduce conductivitatea. 
Chingi din nylon cu lăţime 45 cm.
Conform cu EN 358 şi EN 361.

Descriere
Mijloc de legătură rezistent la efectul caloric al arcului 
electric.
Prevăzut cu absorbitor de şoc.
Carabinieră cu autoînchidere şi autoblocare 
confecţionată din aluminiu.
Lungime 1,82 m.
Conform cu norma EN 354.

Ref: 1220869

Delta™ II Arc Flash, centură complexă 
rezistentă la arc electric

Mijloc de legătură rezistent la arc 
electric
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lucrul la înălţime

Suport lombar.
Reglabilă.
2 inele laterale tip D pentru poziţionare.
Mărime universală.
În conformitate cu EN 358.

Suport lombar înalt, inele pentru scule.
Reglabilă.
2 inele laterale tip D pentru poziţionare.
Mărime universală.
În conformitate cu EN 358.

Ref: FA 10 402 00Ref: FA 10 401 00

Ref: FA 10 203 00

Centură de poziţionare Basic Centură de poziţionare Economy

2 puncte de ancorare textile la piept şi un punct de
ancorare dorsal, inel tip D.
2 inele laterale tip D pentru poziţionare.
Chingi picioare şi umeri reglabile.
Centură poziţionare reglabilă.
Mărime universală.
În conformitate cu EN 358, EN 361.

Centură de poziţionare Economy II

2 puncte de ancorare textile la piept şi un punct de
ancorare dorsal, inel tip D.
2 inele laterale tip D pentru poziţionare.
Chingi picioare şi umeri reglabile.
Centură poziţionare reglabilă.
Mărime universală.
În conformitate cu EN 358, EN 361.

Ref: FA 10 204 00

Centură de poziţionare Basic II
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lucrul la înălţime

1 inel ventral tip D pentru lucrul cu frânghie.
2 inele laterale tip D pentru poziţionare.
Chingi picioare reglabile.
Reglabilă.
Mărime universală.
În conformitate cu EN 358, EN 361, EN 813.

2 puncte de ancorare, inel tip D, dorsal şi sternal.
1 inel ventral tip D pentru lucrul cu frânghie.
2 inele laterale tip D pentru poziţionare.
Chingi picioare şi umeri reglabile.
Centură poziţionare reglabilă.
Dublură de confort (spate şi umeri).
Mărime universală.
În conformitate cu EN 358, EN 361, EN 813.

Ref: FA 10 403 00Ref: FA 10 206 00

Împiedică căderea sculelor prin ataşarea lor la 
utilizator sau la punctul de ancorare.

Chingă concepută pentru a ameliora efectele traumei
datorită suspendării.
Permite utilizatorului să stea în picioare.
Uşor de folosit.

Ref: FA 90 001 00

Ref: FA 10 901 00

Centură complexă alpinist Centură poziţionare alpinist

Chingă

Chingă scule
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lucrul la înălţime

Pentru frânghie răsucită cu Ø 14 - 16 mm.
Închidere/deschidere simplă şi blocare automată prin
sistem dublu de asigurare.
Carabinieră FA 50 101 17 ca element de ancorare.
Absorbitor de energie FA 30 000 45.
Sistem unic ce previne instalarea dispozitivului pe 
dos.
Poate fi blocat manual pentru lucru în plan înclinat.
În conformitate cu EN 353-2.

Pentru frânghie răsucită cu Ø 14 - 16 mm.
Închidere/deschidere simplă şi blocare automată prin
sistem dublu de asigurare.
Carabinieră FA 50 101 17 ca element de ancorare;
Sistem unic ce previne instalarea dispozitivului pe 
dos.
Poate fi blocat manual pentru lucru în plan înclinat.
În conformitate cu EN 353-2.

Ref: 20 100 00 B

Ref: FA 20 100 00 A

Frânghie din poliamidă cu  Ø de 14 mm.
Un capăt matisat şi un capăt cu ochet.
În conformitate cu EN 360.

Opritor de cădere culisabil Opritor de cădere culisabil cu ab-
sorbitor de energie

Frânghie răsucită

Cod. Lungime
AC205 5 m
AC210 10 m
AC215 15 m
AC220 20 m
AC225 25 m
AC230 30 m
AC240 40 m
AC250 50 m
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lucrul la înălţime

Frânghie de ajutor din poliamidă, cu diametre diferite în funcţie de necesităţi.
Sunt disponibile mai multe variante de culori  pentru fiecare model în parte.

Frânghie de ajutor

Opritor de cădere cu absorbitor de 
energie

Cod. Diam. (mm) Culoare Forţă de rupere (kgf) Lungime (m)/rolă
Fi6NYA 6 alb sau cu fir color 800 150
Fi6NYC 6 color 800 150
Fi8NYA 8 alb sau cu fir color 924 100
Fi8NYN 8 negru 924 100
Fi8NYV 8 verde khaki 924 100

Fi10NYA 10 alb sau cu fir color 1.630 70
Fi10NYN 10 negru 1.490 70
Fi12NYA 12 alb sau cu fir color 2.190 50

Încorporat permanent pe frânghie împletită cu
diametrul 12 mm.
Buclă cu ochet la un capăt şi nod la celălalt capăt.
Conectarea la centură se realizează prin absorbitor 
de şoc prevăzut cu carabinieră FA 50 101 17.
În conformitate cu EN 353-2.

Cod. Lungime
FA 20 102 05 5 m
FA 20 102 10 10 m
FA 20 102 20 20 m
FA 20 102 30 30 m
FA 20 102 40 40 m
FA 20 102 50 50 m
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lucrul la înălţime

Dispozitivele de oprire a căderii cu auto-blocare, 
echipate cu cablu retractabil sunt realizate într-o 
gamă largă de produse, în funcţie de destinaţie 
şi mod de utilizare (ex.: posibilitatea utilizării ca 
dispozitiv de  salvare, funcţie de recuperare, utilizare 
orizontală, complet încapsulate pentru a evita 
pătrunderea impurităţilor, lucru pe muchii ascuţite 
etc.).
În funcţie de variantă, poate fi echipat cu cablu din 
oţel inoxidabil, oţel galvanizat sau chingă.
Punctul de ancorare superior poate fi inel sau 
carabinieră automată pivotantă.
Este disponibil accesoriu pentru acţionarea  de la 
distanţă a comutatorului pentru salvare automată.
Carcase metalice sau din material compozit 
termoplastic.
Absorbirea şocului max. 6 kN.
Sunt disponibile diferite lungimi ale cablului.
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să ne contactaţi.

Opritor de cădere retractabil / dispozitiv de salvare

Carcasă din polimer rezistent la impact, aproape
indestructibilă;
Cablu oţel galvanizat diametru 4,8 mm;
Carabină FA 50 101 17 la punctul de ancorare;
Carabină FA 50 203 11 la capăt.
În conformitate cu EN 360.

Opritor de cădere retractabil - Olympe

Cod. Lungime
FA 20 400 06 6 m
FA 20 400 10 10 m
FA 20 400 15 15 m
FA 20 400 20 20 m
FA 20 400 25 25 m
FA 20 400 30 30 m
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lucrul la înălţime

Pentru uz vertical.
Reduce impactul căzăturii la mai puţin de 6 kN.
Chingă poliester, lăţime 44 mm.
Lungime: 1,8 m.
Prevăzut cu 2 carabiniere cu autoînchidere şi
autoblocare - FA 50 202 17 (deschidere 17 mm) şi FA 
50 207 55 (deschidere 55 mm).
În conformitate cu EN 355.

Permite opritorului de cădere retractabil Olympe să 
fie folosit orizontal.

Ref: FA 30 303 20

Ref: FA 40 304 15

Pentru uz vertical.
Reduce impactul căzăturii la mai puţin de 6 kN.
Chingă poliester, lăţime 30 mm.
Lungime: 1,8 m.
Permite asigurarea permanentă a utilizatorului în 
timpul deplasării, fără a fi necesar un mijloc de 
legătură suplimentar.
Prevăzut cu 3 carabiniere cu autoînchidere şi
autoblocare - FA 50 202 17 (deschidere 17 mm) şi
două FA 50 207 55 (deschidere 55 mm).
În conformitate cu EN 355.

Pentru uz vertical;
Reduce impactul căzăturii la mai puţin de 6 kN.
Chingă poliester, lăţime 44 mm.
Lungime: relaxat: 1,4 m - întins: 2 m.
Prevăzut cu 2 carabiniere cu autoînchidere şi
autoblocare - FA 50 202 17 (deschidere 17 mm) şi
FA 50 207 55 (deschidere 55 mm).
În conformitate cu EN 355.

Ref: FA 30 400 18
Ref: FA 30 703 20

Chingă poliamidă Mijloc de legătură cu absorbitor de 
energie

Mijloc de legătură elastic cu 
absorbitor de energie

Mijloc de legătură în Y cu absorbitor 
de energie
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lucrul la înălţime

Pentru poziţionare.
Frânghie răsucită din poliamidă, diametru 12 mm.
Lungime 1,8 m.
În conformitate cu EN 354.

Pentru uz vertical.
Reduce impactul căzăturii la mai puţin de 6 kN.
Chingă poliester, lăţime 44 mm.
Lungime: relaxat: 1 m - întins: 1,5 m.
Permite asigurarea permanentă a utilizatorului în 
timpul deplasării, fără a fi necesar un mijloc de 
legătură suplimentar.
Prevăzut cu 2 carabiniere cu autoînchidere şi
autoblocare - FA 50 202 17 (deschidere 17 mm) şi 
două FA 50 207 55 (deschidere 55 mm).
În conformitate cu EN 355.

Ref: FA 40 100 20

Ref: FA 30 800 15

Pentru poziţionare.
Frânghie răsucită din poliamidă, diametru 14 mm.
Cataramă din oţel forjat pentru reglare.
2 carabiniere FA 50 101 17.
Lungime max. 2 m.
În conformitate cu EN 358.

Pentru poziţionare.
Frânghie împletită din poliamidă Kernmantle, 
diametru 12 mm.
Lungime 1,8 m.
În conformitate cu EN 354.

Ref: FA 40 900 20

Ref: FA 40 500 20

Mijloc de legătură elastic în Y cu 
absorbitor de energie

Mijloc de legătură fix

Mijloc de legătură fix

Mijloc de legătură reglabil
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lucrul la înălţime

Pentru poziţionare.
Frânghie împletită din poliamidă Kernmantle, 
diametru 12 mm.
Dispozitiv ajustare graduală.
Lungime max. 2 m.
2 carabiniere FA 50 101 17.
În conformitate cu EN 358.

Pentru poziţionare.
Frânghie împletită din poliamidă Kernmantle, 
diametru 12 mm.
Cataramă din oţel forjat pentru reglare.
Lungime max. 2 m.
2 carabiniere FA 50 101 17.
În conformitate cu EN 358.

Ref: FA 40 903 20Ref: FA 40 902 20

Pentru un singur utilizator.
Chingă poliester, lăţime 30 mm.
Lungime reglabilă.
Se poate ancora pe o structură sau fixa direct peste 
un punct de ancorare adaptat.
2 carabiniere de oţel, rezistenţă > 25 kN.
Dispozitiv tensionare după reglarea lungimii.
Geantă de transport nedetaşabilă, folosită pentru
stocarea frânghiei nefolosite în timpul utilizării şi a
întregului sistem după utilizare.
Lungime 2 - 20 m.
În conformitate cu EN 795.

Ref: FA 60 007 00

Mijloc de legătură reglabil Mijloc de legătură reglabil

Sistem temporar de asigurare pe orizontală
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lucrul la înălţime

Mijloc de ancorare rabatabil pentru fixarea 
opritoarelor de cădere pe frânghie.
Se utilizează cu prăjină telescopică + AP169.
Deschidere 65 mm.
Material oţel electrozincat.
Rezistenţă la rupere > 19 kN.

Dispozitiv de ancorare pe diferite tipuri de stâlp cu 
consolă sau fără consolă.
Se utilizează cu prăjină telescopică.
Material: corp aluminiu.
Cablu din oţel galvanizat, Ø 6 mm.
Rezistenţa la rupere > 10 kN.

Ref: AP 168

Mijloc de ancorare rabatabil pentru fixarea opritoarelor de 
cădere pe frânghie.
Se utilizează cu prăjină telescopică şi adaptor CIP 3+4.
Deschidere 150 mm.
Rezistenţă la rupere > 21 kN.

Mijloc de ancorare rabatabil pentru console de stâlpi. 
Deschidere utilă 150 mm.
Se utilizează cu prăjină telescopică + AP169.

Ref: AP 170Ref: AP 268

Dispozitiv pentru ancorare Cârlig de ancorare

Cârlig de ancorare Cârlig de ancorare
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lucrul la înălţime

Închidere automată, blocare automată.
Material: aliaj oţel.
Deschidere 23 mm.
În conformitate cu EN 362 Clasa B.

Închidere automată, blocare manuală cu filet.
Material: aliaj oţel.
Deschidere 17 mm.
În conformitate cu EN 362 Clasa B.

Ref: FA 50 301 23Ref: FA 50 101 17

Închidere automată, blocare automată.
Material: aliaj aluminiu.
Deschidere 22 mm.
În conformitate cu EN 362 Clasa B.

Închidere automată, blocare manuală cu filet.
Material: aliaj aluminiu.
Deschidere 22,5 mm.
În conformitate cu EN 362 Clasa B.

Ref: 50 201 22Ref: 50 103 22

Carabinieră din oţel cu filet Carabinieră din oţel automată

Carabinieră din aluminiu cu filet Carabinieră din aluminiu automată
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lucrul la înălţime

Sistem fix destinat asigurării lucrului la înălţime, în timpul urcării sau coborârii. 
Sunt disponibile diferite modalităţi de instalare în funcţie de geometria spaţiului înconjurător (pereţi, stâlpi, 
scări). 
Suportul de fixare superior rezistă tuturor forţelor generate de un corp în cădere. 
Opritorul de cădere culisează în lungul cablului fără a fi necesară decuplarea sa în timpul urcării sau coborârii.
Kiturile Cabloc conţin toate componentele necesare pentru montajul unui sistem de asigurare pe verticală.

Sistem de asigurare pe verticală Cabloc

Nr. Cod Elemente componente

1 AC 350 Opritor de cădere

2 AC 320 Element de ghidare a cablului

3 AC 340 Suport de fixare

4 AC 325 Element de disipare a şocului

5 AC 330 Element de tensionare a cablului

6 AC 308 Cablu

7 AM 211 Inel de fixare / ancorare

8 AC 323 Contragreutate

Cod Kit Cabloc - lungime cablu (m)

AC 3010 10

AC 3020 20

AC 3030 30
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lucrul la înălţime

Previne oscilaţiile cablului.
Se instalează din 10 în 10 metri.
Element de prindere a cablului din cauciuc
Material: oţel inoxidabil

Culisează uşor fără a fi necesare intervenţii din partea 
utilizatorului în timpul urcării sau coborârii. 
Instalare/dezinstalare rapidă.
Utilizare cu cablu rigid sau flexibil, diametru 8 mm.
Material: oţel inoxidabil.
Carabinieră cu închidere automată şi autoblocare AJ 514.
Rezistenţa la rupere > 25 kN.

Ref: AC 320Ref: AC 350

Se montează în partea superioară a cablului şi are rolul 
de a absorbi forţele ce apar în cazul căderii, protejând 
utilizatorul şi sistemul.
În urma unei căderi se înlocuieşte.
Material: oţel inoxidabil, teacă termocontractabilă,  
tampon sintetic.
Tensiune de declanşare 2,4 kN.
Nivel de absorbire a şocului 6 kN, întindere max. 70 mm.

Disponibil în mai multe variante, în funcţie de tipul 
instalării, de suport şi de rezistenţa suportului. Acest 
element trebuie să reziste oricărei forţe de impact generat 
de căderea utilizatorului.
Material: oţel inoxidabil.

Ref: AC 325

Ref: AC 340

Opritor de cădere Element de ghidare al cablului

Suport de fixare

Elemente de disipare a şocului

SISTEM CABLOC SISTEM CABLOC

SISTEM CABLOC

SISTEM CABLOC
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lucrul la înălţime

Îndeplineşte caracteristicile necesare de rezistenţă 
si flexibilitate pentru o utilizare sigură a opritorului de 
cădere.
Diametru: 8 mm.

Se montează în partea inferioară a cablului.
Tensionare minimă 80 daN.
Rezistenţă la rupere > 40 kN.
Lungime: 300 - 410 mm.

Ref: AC308Ref: AC330

Se foloseşte in special în cazul cablurilor flexibile.
Asigură o tensionare minimă a cablului.
Greutate 7 kg.
Material: oţel E24 zincat.
Dimensiuni 240x70 mm.

Inelul de ancorare se fixează vertical faţă de cablu şi se 
conectează la elementul de tensionare.
Poate fi înlocuit cu un suport de fixare AC 340.
Material: oţel galvanizat.
Dimensiuni: 56x40x50 mm.

Ref: AC323Ref: AM211

Element de tensionare a cablului Cablu

Inel fix de ancorare Contragreutate

SISTEM CABLOC SISTEM CABLOC

SISTEM CABLOC SISTEM CABLOC
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lucrul la înălţime

Picioare reglabile.
Geantă transport inclusă.
Material de bază: aluminiu.
Prevăzut cu 2 scripeţi şi inele de ancorare.
Înălţime 1,15 - 2,15 m.
Greutate 13 kg.
Încărcare maximă 200 kg.
În conformitate cu EN 795 Clasa B.

Ref: FA 60 001 00

3 inele tip D pentru prindere.
Folosit pentru salvarea personalului rănit.
În conformitate cu EN 1498 Clasa B.

Folosit la ridicare sau coborâre.
Sistem de prindere robust de trepied.
Cablu oţel galvanizat, diametru 4,8 mm.
Lungime 20 mm.
Încărcare maximă 125 kg.
În conformitate cu EN 1496 Clasa B.

Ref: FA 70 005 00

Ref: FA 60 003 00

Trepied mobil

Troliu 20 m

Triunghi evacuare
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lucrul la înălţime

Ergonomic şi confortabil.
Accesoriu pentru coborâre şi urcare verticală.
Opţional se poate utiliza cu distanţator.
Greutate 1280 g.
În conformitate cu EN 1498.

Ergonomic şi confortabil.
Accesoriu pentru ham.
Chingă poliester, lăţime 44 mm.
Inel tip D ventral.
Greutate 1280 g.

Ref: FA 70 007 00 Ref: 70 006 00

Pentru scaun de lucru Premium Art. FA 70 007 00.

Ref: SA300

Ref: FA 70 007 01

Scaun de lucruScaun de lucru Premium

Distanţator

Dispozitiv de salvare

Dispozitiv automat de 
salvare de la înălţime.
Posibilitatea efectuării 
mai multor evacuări 
succesive.
Posibilitatea evacuării 
pacienţilor întinşi pe 
targă.
Carcasă metalică.
Sarcină maximă 200 kg.
Viteză automată 1,2 m/s.
Cablu cu inimă de oţel.
Lungimea cablului: 
maxim 300 m.
Conform cu normele EN 
341 Clasa C.
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lucrul la înălţime

Dispozitiv automat de salvare de la înălţime.
Strângere automată a cablului.
Sarcină maximă 136 kg.
Viteză automată de coborâre 1,2 m/s.
Lungimea cablului 16, 32, 60 m.
Conform cu normele EN 341 Clasa B.

Dispozitiv automat de 
salvare de la înălţime.
Posibilitatea efectuării 
mai multor evacuări 
succesive.
Carcasă metalică 
cromată, opţional din 
inox.
Sarcină maximă 136 kg.
Viteză automată 1,2 m/s.
Cablu cu inimă de oţel.
Lungimea cablului 10 - 
100 m.
Conform cu normele EN 
341 Clasa C.

Ref: FA 10 403 00Ref: AG152

Kit pentru salvare ideal pentru recuperarea celor 
rămaşi suspendaţi/blocaţi în urma unei căderi în 
timpul lucrului la înălţime.
Utilizare uşoară, chiar şi pentru persoane care nu au 
fost instruite special în acest sens.
Evacuarea unui utilizator cu greutate maximă 150 kg.
Greutatea totală a setului 8 kg.
Coardă 100 % poliester.
Frânghie din nylon Ø 11 mm, rezistenţă la rupere 22 
kN.

Dispozitiv de salvare - Bimatic Dispozitiv de salvare - Sauvmatic

Kit salvare Rollgliss

Cod Lungime cablu (m)

AG416 16

AG432 32

AG460 60

Cod. Lungime frânghie

AG62501010 10 m

AG62501020 20 m

AG62501030 30 m

Componenţă

Frânghie de salvare, lungimi de 10, 20, 30 m.

Cârlig de agăţare, deschidere 60 mm.

Coborâtor R250: cu mâner anti-panică ce blochează coborârea la 
rotire maximă în ambele direcţii.

Prăjină telescopică, lungime 5 m.

Element de ancorare cu sistem de protecţie.

Sistem de ridicare a celui căzut pentru deconectarea mijlocului 
de legătură.
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lucrul la înălţime

Dispozitivele avansate de ancorare sunt realizate pentru a 
oferi un punct de ancorare viabil în spaţii greu accesibile 
sau în puncte de lucru unde nu este posibilă ancorarea 
prin alte mijloace.
Confecţionate din aliaje speciale, acestea sunt uşor de 
transportat şi asigură rezistenţă crescută.
Instalarea în spaţiul de lucru se realizează prin placă de 
bază preinstalată şi se poate opta pentru mai multe tipuri 
de plăci, în funcţie de geometria mediului.
Sistemul este telescopic (4 înălţimi de utilizare) şi poate fi 
dotat cu braţ separat de ancorare pentru utilizarea unui 
troliu.
Pot fi utilizate concomitent de către 4 utilizatori.
Este disponibilă o gamă foarte largă de modele, pentru 
mai multe detalii vă rugăm să ne contactaţi.

Ref: FA 10 401 00

Braţ utilizat ca accesoriu suplimentar la dispozitivul avansat de ancorare.
Acesta permite utilizarea unui troliu sau ancorarea pe verticală.
Construcţia permite conectarea simultană a unui troliu şi a unui dispozitiv de oprire a căderii, astfel utilizatorul 
este asigurat în totalitate în timpul lucrului.
Este util în operaţiunile de acces şi de evacuare.

Ref: 8516693

Dispozitiv avansat de ancorare - Trafo

Sisteme avansate de ancorare
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Domeniu de utilizare
Scaunul evacuarea pentru persoanelor cu handicap locomotor este proiectat în special pentru scoaterea 
rapidă a acestora din clădiri cu mai multe etaje, în care este necesară coborârea pe scări sau în plan foarte 
înclinat, substituind scaunele cu rotile uzuale.

Prezentare generală
•	Scaunul de evacuare este pliabil, pregătirea pentru utilizare se realizează în mai puţin de un minut.
•	Este prevăzut cu un buzunar pentru păstrarea măştilor de protecţie respiratorie, pentru persoana salvată şi 
pentru însoţitor.
•	Sistemul de roţi posterioare este telescopabil. În cazul coborârii pe scări, prin culisarea acestora se 
activează un sistem de şine, cu benzi rulante şi frânare automată.
•	Scaunul este prevăzut cu centură de siguranţă pentru persoana evacuată.
•	În orice situaţie, manipularea căruciorului se realizează facil, cel salvat fiind asistat de o singură persoană.
•	Sarcină maximă admisă: până la 200 kg.
• Prin construcţie, este rezistent şi uşor (12 kg).
•	Scaunul de evacuare pe scări este livrat în husă de protecţie şi poate fi depozitat lângă calea de evacuare.

sisteme de urgenţă

Scaun pentru evacuarea de urgenţă a 
persoanelor cu handicap locomotor
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Ref: Cascad 5

Domeniu de utilizare
Principala destinaţie a sistemului este evacuarea persoanelor dintr-un bloc în flăcări, dar şi pentru 
situaţii extreme când nu pot fi utilizate alte mijloace de salvare.

Descriere
•	Fiabilitate: materialul pernei permite o deteriorarea pe o
suprafaţă totală de 25 m2 fără a pierde eficienţa de exploatare.
•	Ergonomie: o deteriorare a suprafeţei mai mare de 25 m2 poate fi reparată pe teren.
•	Siguranţă sporită: dacă aterizarea se realizează pe marginea pernei de salvare, cel evacuat este 
aruncat spre mijlocul ei, astfel este garantată supravieţuirea.

Caracteristici tehnice
Categoria: Echipament de salvare.
Dimensiuni de gabarit: 5,0 x 5,0 x2,5 m (pliat: 0,94 x 0,94 x 1 m).
Dimensiuni ventilator: 0,43 x 0,43 x 0,56 m.
Greutate: 55 kg.
Sistemul conţine: pernă de aer, ventilator, geantă pentru transport, set piese de rezervă, instrucţiuni de 
utilizare.
Poate fi livrat în variantă cu generator sau cu alimentare din reţeaua existentă.

sisteme de urgenţă

Sistem pneumatic pentru evacuare şi salvare

1

2

3

4
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Domeniu de utilizare
Dispozitivul mobil de iluminare de urgenţă Light Tower reprezintă soluţia ideală pentru a asigura iluminatul 
temporar pe zone extinse, în cazul în care alimentarea cu energie electrică este absentă sau este întreruptă.
Foarte versatil, dispozitivul Light Tower este utilizat atât în domeniile civile cât şi în cele militare.

Prezentare generală
•	Sistemul este compus din bază şi corp extensibil al iluminatorului. Baza include panou de comandă, suflantă 
şi circuitele de alimentare pentru sursa de lumină.
•	În poziţie de transport (pliat) dispozitivul este foarte compact, având dimensiunea unei genţi, uşor de 
transportat în portbagajul unei maşini.
•	Corpul luminatorului este realizat din material textil special, sub formă de cilindru, cu înălţimi reglabile de la 3 
la 5 m sau de la 5 la 7 m.
•	Sursa de iluminat (pe bază de halogeni metalici), are o putere de 1000 W şi garantează un flux luminos 
de cca. 150.000 lm. Aceasta este instalată în capătul superior al luminatorului, astfel dispozitivul asigură 
iluminarea uniformă a unei suprafeţe întinse, fără a perturba câmpul vizual al persoanelor aflate în 
vecinătatea turnului.
•	Deplierea corpului iluminatorului se realizează automat prin intermediul unei suflante integrate în bază.
Pentru punerea în funcţiune a dispozitivului este necesară o singură persoană, deplierea iluminatorului se 
realizează în mai puţin de 1 minut, complet operaţional în mai puţin de 5 minute.
•	Este disponibil în versiuni cu generator autonom sau cu alimentare din reţea de 220 V/50 Hz. În cazul utilizării 
versiunii cu generator, se pot alimenta consumatori suplimentari (până la 1,5 kW).

sisteme de urgenţă
Ref: EL..(T...)1000S (... GX)

Dispozitiv autonom pentru iluminare de 
urgenţă - Light Tower
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sisteme de urgenţă

Caracteristici tehnice
• Sursă de alimentare: reţea de energie electrică de 220 V/ 
50 Hz sau generator autonom încorporat, motor în 4 timpi, 
benzină, putere 2,7 kW.
• Corpul iluminatorului este reglabil în înălţime, cu lungimi de 
3-5 m sau de 5-7 m.
• Sursă de lumină pe bază de halogeni metalici, 1000W.
• Pompă cu capacitate 400 – 600 W, debit de aer de la 2,5 la 
3,5 m3/min, presiune 10.000 – 14.000 pascal.
• Timp necesar pentru gonflarea corpului iluminatorului, 
până la 60 secunde.
• Timp total de punere în funcţiune până la 5 minute.
• Rezistenţă la vânt (asigurat cu cabluri de tensionare): până 
la 20 m/sec.
• Caracteristici climatice: temperaturi de la -40 oC la 60 oC.
• IP 65/44.
• Protecţie împotriva şocului electric, clasa I sau II.
• Durată de utilizare – cel puţin 5 ani (pentru periile 
ventilatorului 500 ore, pentru ventilator, material luminator şi 
filtru de aer 1.000 ore).
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armături preformate

Armături preformate

Domeniu de utilizare

Armăturile preformate sunt destinate substituirii armăturilor clasice utilizate la execuţia reţelelor electrice, 

în speţă a clemelor mecanice şi electromecanice, a căror montare necesită unelte, utilaje şi manoperă 

ridicată. 

La baza sistemului de armături preformate stă utilizarea vergelelor spiralate, care distribuie forţa de 

strângere pe o suprafaţă mare al conductorului, premergând astfel posibilitatea producerii de defecţiuni 

în conductor, datorită presiunii concentrate. Astfel se realizează un efect optim de fixare, deoarece 

vergelele preformate realizează o presiune radială uniformă de mică valoare, pe suprafaţa de contact al 

conductorului, cu care vin în atingere.

Sistemul preformat este larg utilizat la reţelele cu conductoare aeriene.

Avantajele sistemului performat

Presiune mare de strângere pe suprafaţa conductorului, care nu este influenţată de flexiunile conductorului, 

şi nici de trepidaţii-vibraţii ale conductorului.

Distribuţia uniformă, pe suprafaţă mare, a presiunii de strângere, cu eliminarea presiunii concentrate 

provocată de cleme.

Tehnologie de execuţie rapidă, unitară, simplă, care nu necesită scule speciale (presă). Se foloseşte numai 

o şurubelniţă, un patent şi o pereche de mănuşi de protecţie mecanică.

Manoperă redusă, nu sunt necesare piese şi materiale auxiliare ( şuruburi, piuliţe, etc.).

La repararea conductorului deteriorat, restabileşte toate caracteristicile mecanice şi electrice ale 

conductorului.

Oferă protecţie la deteriorări datorate vibraţiilor-trepidaţiilor, este compatibil cu toate tipurile de reţele.

Legăturile de întindere se realizează fără secţionarea conductorului.

Repararea conductoarelor deteriorate sau rupte se face fără eliminarea porţiunii afectate, deci nu 

este nevoie de reducerea lungimii conductorului, implicit modificarea săgeţii respectiv a tracţiunii sau 

intercalarea unui adaos cu două legături de îmbinare.
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Ref. Denumire

GSA Suspendare cu brăţară metalică / 
Armor grip suspension

XRZD
Legătură de susţinere pe izolator 

cu canalul pe creasta izolatorului / 
Distribution tie

XRO
Legătură de susţinere pe izolator cu 
canalul pe gâtul izolatorului / Side 

tie

XRA
Legătură terminală pentru 

branşament j.t. / Service grip dead 
end

XRD
Legătură terminală pentru reţea pe 
izolator capă sau tijă / Distribution 

grip dead end

SPL Legătură de susţinere pe izolator 
“T“  / Spool tie

ACD Legătură dublă susţinere / Cross 
over tie

GSG Armături pentru dublă susţinere / 
Twin grip suspension

armături preformate

Modele de armături
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GAT Legătură de întindere / Guy grip 
assebly

AVP Vergea de acoperire / Armor rods

AVR Legătură de reparare / Line guard

AEE Legătură de înnădire / Line splice

AER Mufă de reparare / Repair sleeve

ETC
Legătură de întindere şi reparare 

pentru conductor oţel-aluminiu / Full 
tension splice

PAE Spirală antivibraţie / Spiral vibration 
damper

BFD Spirală antipasăre / Bird flight 
diverter

NXRT

Legătură terminală pentru conductor 
aerian izolat (pentru nulul de 

susţinere al conductorului torsadat) 
/ Anchor tie

NGRT

Legătură terminală pentru conductor 
aerian izolt cu funie purtăroare 

de oţel (funie purtătoare de oţel, 
izolată) / Anchor tie
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NGRT
Legătură terminală de branşament 
la conductor aerian izolat / Service 

grip dead end

NGST
Legătură de susţinere pentru 

conductor aerian izolat / Tangent 
support ngst

GVS Spirală de înmănunchere / Lashing 
rod

GRT
Legătură terminală pentru 

ancorarea conductorului / Guy grip 
dead end

GEPT  Armături pentru ancorarea stâlpilor 
/ Strand splice for pole top

GRTS Armături de fixare a ancorei cu 
buclă simplă / Single warp guy grip

GRTD Armătură de fixare a ancorei cu 
buclă dublă  / Double warp guy grip

GRTE Armătură pentru fixarea funiei de 
ancoră / Pole top make-off
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laborator de încercări

Laborator pentru încercări 
dielectrice

Domeniu de utilizare

Vă punem la dispoziţie servicii de încercări periodice pentru: mănuşi electroizolante, cizme electroizolante, 
prăjini electroizolante, detectoare şi indicatoare de tensiune etc.

Acreditare RENAR
Masurarea tensiunii de prag.
Detectoare de tensiune de tip capacitiv (1 - 100 kV).
Încercare dielectrica cu tensiune alternativa de frecventa industriala (0 - 100 kV, 50 Hz).
Echipamente electroizolante pentru protectie la risc electric (mănuşi, cizme, prăjini).
Detectoare de tensiune de tip capacitiv (tensiune peste 1 kV, c.a.).
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Cuprins
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