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Spoštovani Partner!
Z veseljem Vam predajamo nov Tracon-ov katalog, ki smo ga razširili z več sto novimi artikli. Prenovljeno
poglavje "Svetlobna telesa" smo zaradi večje preglednosti razdelili na dve podpoglavji, na "Razsvetljava
- svetlobna telesa in svetila-luči" in na "Razsvetljava - svetlobni viri". Izbor mrežnih inštalacijskih naprav
smo razširili z dodatno družino s ﬁktivnim imenom EVO, ki zajema široko paleto inštalacijskih odklopnikov,
tokovnih zaščitnih stikal, inštalacijskih kontaktorjev, kombiniranih zaščitnih stikal in vrstnih ločilnih stikal.
Upamo, da bodo kupcem hitro všeč naši novi članki. Poleg aktualnih artiklov bodo v kratkem na policah
trgovin tudi naši novi artikli, ki bodo masovno vgrajevani znotraj in izven meja naše matične države.

KAJ NUDI TRACON?
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Več kot 7.500 vrst artiklov
Neprestani nadzor kakovosti
Več kot 15.000 zadovoljnih strank v 12-ih državah
Preizkusi v naših laboratorijih
Stalna velika zaloga artiklov
Stalno dopolnjujoča se ponudba artiklov
Mreža prodajalcev po celotni državi
Konkurenčne cene
Fleksibilnost
Hitri potek reklamacij
2 letna proizvajalčeva garancija na LED svetilke in
svetlobne vire
• 5 letna garancija na LED Professional-ne svetilke
• E-račun, PRIDRUŽITE SE TUDI VI!

Stalna velika zaloga artiklov
Kapaciteta 6.300 EURO palet
Logistični center 7.500 m2

LABORATORIJ ZA RAZSVETLJAVO IN FOTOMETRIJO
•
•
•
•
•

Neprestane meritve, pregledi
Ulbrichtova krogla, preizkusi svetlobnih parametrov
Preizkušanje EMC
Standardni preizkusi življenjske dobe svetlobnih teles
Preizkusi življenjske dobe pod ekstremnimi pogoji

ELEKTROMEHANSKI LABORATORIJ
ISO9001
• Po letu 1999 stalno
delujoč sistem nadzora
kakovosti

• Pretržni preizkusi vezic in kabelskih čevljev
• Preizkusi vnetljivosti z žarilno nitko in s samodejno napravo z
igličastim plamenom
• Preverjanje časovno-tokovnih karakteristik inštalacijskih
odklopnikov in motorskih zaščitnih stikal
• Meritve prebojne trdnosti
• Preizkusi staranja umetnih materialov
• Meritve segrevanja
• Klimatska komora

Prenovljena spletna trgovina!
 Nova zunanjost
 Optimiziran prikaz za
mobilne in tablične naprave
 Razširjeni podatkovni listi
 Lastno razviti iskalnik
 Filtri po lastnostih
 Hitrejši in preglednejši način
nakupovanja
 Modul za primerjavo

www.traconelectric.com

