
AUX

1×NO

Uimp

8 kV

+ -

IK08

125 A gG

Ta
-40..+85°C

Ft

Icw
IEC 60947-3

5 kA

8mm

OFF

V AC/DC
600/1000

V5/V0
UL94

Uoc

180°

20

35×7.5

10.000

1.1 m

4 mm2

DC
21B

60

R

Ui

1.2 kV

2.500

1 4

mm2

C

1000 V DC

s

To
-40..+45°C

V

Isc

/°C

Icm

Imax

8/20μs

Iimp

1P
10/350μs

mm²

AA ...

Isc

Pmax

max

Up

N/m²

Iz
M

L

N

1s

Pm

Umpp

/°C

max

Ue

m

N/m²

Iz M

L

N

Ui

Impp

Uoc

/°C

Uc

× mod

Icw
IEC 60947-3

In

L-N
8/20μs

Nm

IP65

%

Razlaga piktogramov v glavi tabel

Piktogrami tehničnih podatkov

Odpornost na udarce

Pomožni kontakti

Polaritetna neodvisnost

Priporočljiva 
predstikalna varovalka

Nazivna impulzna 
vzdržna napetost

Nazivni kratkotrajni 
zdržni tok

Termična varovalka

Temperatura okolja

Napetost v prostem teku

Stopnja zaščite

Nazivna napetost

Mehanska življenjska 
doba

Kot odpiranja vrat

Montaža na montažno 
letev

Razmik med kontakti

Vnetljivost po UL 94

Optična signalizacija

Nazivna izolacijska 
napetost

Razred uporabe

Upornost

Razred zaščite pred 
neposrednim dotikom: II.

Tip odklopnika:  
Termični in magnetni

Vgrajeni priključni 
vodnik

Število celic

Električna življenjska 
doba

Varistor

Izklopna krivulja

UV-odpornost

Presek priključnega 
vodnika

Stenska montaža

Delovna temperatura

Sistemska napetost

Zamenljivi vložek

Temperaturni koeficient

Naziva kratkostična 
vklopna zmogljivost

Barva

Maksimalni odvodni tok

Zmožnost odvajanja 
toka strele

Območje stiskanja

Kratkostični tok

Nazivna moč

S polnimi vrati

Toleranca izhodne moči

Stopnja zaščite pred 
prenapetostjo

Nazivni tok (A)

Tlačna obremenitev s 
hrbtne strani (veter)

Kratkotrajni kratkostični 
tok

Moč lastne rabe (W)

Z vratno sklopko

Nazivna napetost

S prozornimi vrati

Temperaturni koeficient

Nazivna obratovalna 
napetost

Masa

Tlačna obremenitev s 
prednje strani (sneg, 
veter)

Kratkostična zdržnost

Nazivna izolacijska 
napetost

Osnovna izvedba

Nazivni tok

Temperaturni koeficient

Najvišja trajna 
obratovalna napetost

Število modulov

Nazivna obratovalna 
kratkostična izklopna 
zmogljivost odklopnikov

Nazivni obratovalni tok

Zatezni moment

Z ohišjem IP 65

Stopnja izkoristka
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OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

Monokristalni sončni 
kolektor

Polikristalni sončni 
kolektor

Preklopnik enosmernega 
toka Stikala za enosmerni tok Prenapetostni odvodniki 

DC tipa 2

Prenapetostni odvodniki 
DC tipa 1+2

DC inštalacijski  
odklopniki

Razdelilne omare iz 
umetne mase

Plastične razdelilne 
omare z masko

Konektorji za solarne 
kable in module

Orodje za stiskanje konektorjev 
na solarne kable in module
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1000 V DC

s Ta
-40..+85°C 65 1.1 m

4 mm2

10 A 60

32

40

12

SECTION A-A

990

16
50

990
946

16
50

11
00

40

A

A A A

Pmax Impp Umpp Isc Uoc % m

SPM-265 265 W 8.55 A 31.0 V 8.93 A 39.0 V 16.2 % 19,1 kg

/°C

Pmax Isc

/°C

Uoc

/°C

max
L
H

 

N/m² N/m²

SPM-265 -0.42 % +0.04 % -0.31 % -0 / +5 W 156×156 mm max. 5400 max. 2400

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 50461
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 50513

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Obnovljivi viri energije

Monokristalni sončni kolektor

Okvir: aluminij
Steklena površina (material/debelina):  
Kaljeno steklo  / 3,2 mm

Glavne značilnosti:

Garancija modulov
•  25-letna garancija izhodne moči, da se bo prvotni 

izkoristek modula zmanjšal na maks.  18 %
•  10-letna garancija izhodne moči, da se bo prvotni 

izkoristek modula zmanjšal na maks.  8 % 
•  10-letna garancija izdelka

Kakovost, zanesljivost
Produkti razpolagajo s certifikati ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, 
BS OSHAS18001:2007, SA 8000, ki jih nadzoruje  TÜV Rheinland. 
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1000 V DC

s Ta
-40..+85°C 65 1.1 m

4 mm2

10 A 60

32

40

12

SECTION A-A

990

16
50

990
946

16
50

11
00

40

A

A A A

Pmax Impp Umpp Isc Uoc % m

SPP-245 245 W 8.11 A 30.2 V 8.63 A 37.8 V 15.0 % 19,1 kg

/°C

Pmax Isc

/°C

Uoc

/°C

max
L

H
 

N/m² N/m²

SPP-245 -0.45 % +0.06 % -0.33 % -0 / +5 W 156×156 mm max. 5400 max. 2400

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 50461
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 50513

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJEObnovljivi viri energije

Polikristalni sončni kolektor

Okvir: aluminij
Steklena površina (material/debelina):  
Kaljeno steklo  / 3,2 mm

Glavne značilnosti:

Garancija modulov
•  25-letna garancija izhodne moči, da se bo prvotni 

izkoristek modula zmanjšal na maks.  19,3 %
•  10-letna garancija izhodne moči, da se bo prvotni 

izkoristek modula zmanjšal na maks.  8,8 % 
•  10-letna garancija izdelka

Kakovost, zanesljivost
Produkti razpolagajo s certifikati ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, 
BS OSHAS18001:2007, SA 8000, ki jih nadzoruje  TÜV Rheinland. 
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140

50

105

1 2

43
=

~

DC
21B

2P
Icw

IEC 60947-3

5 kA

+ - 8mm

OFF20
Ui

1.2 kV
Uimp

8 kV 35-120

mm2

To
-40..+45°C 10.000

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60947-3

  
1200 V DC

  
1500 V DC

Nm
Pm Iz M

L

N

MSDC-250 250 A 200 A 4.0-6.0 45 W 10 kA

24

100
112

95

18
0

11
0

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Obnovljivi viri energije

Preklopnik enosmernega toka
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4P

DC
21B

4P

+ - 8mm

OFF

Ui

1 kV
Uimp

8 kV 4-10

mm2

To
-40..+45°C 10.000

  
1000 V DC

Nm
Pm Iz M

L

N Icw
IEC 60947-3

IP66

KSDC-32 KSDC-32T KSDC-32K KSDC-32M 32 A 1.2-1.8 16 W 5 kA 1000 A 80 A

KSDC-..

KSDC-..T

KSDC-..M KSDC-..K

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJEObnovljivi viri energije

Stikala za enosmerni tok
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4590

6

54
36

18 50
66

125 A gG

125 A gG

2P

3P

AUX

1×NO

AUX

1×CO

20

20

6-35

mm2

6-35

mm2

Ta
-40..+85°C

Ta
-40..+85°C

35×7.5

35×7.5

V0
UL94

V0
UL94

V

V

Ft

Ft

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 61643-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

IEC 61643-1

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61643-11

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 61643-11

×P

1P 2P ×P Uc Up
Iimp

1P
10/350μs

Imax

8/20μs

TTV1+2-100-3P 3 P 500 V DC 2.2 kV 8 kA 100 kA
TTV1+2-80-3P 3 P 500 V DC 2.2 kV 8 kA 80 kA

6.7

58
43

45

81

90

×P

1P 2P ×P Up Uc
In

L-N
8/20μs

Imax

8/20μs

TTV2-40-DC-600 2 P 600 V DC 3 kV 800 V DC 20 kA 40 kA
TTV2-40-DC-1000 2 P 1000 V DC 4 kV 1000 V DC 20 kA 40 kA

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Obnovljivi viri energije

* koda zamenljivih modulov: TTV2-40-DC-600-M in TTV2-40-DC-1000-M

Prenapetostni odvodniki DC tipa 2

Prenapetostni odvodniki DC tipa 1+2

Naprave so namenjene odvajanju prenapetosti zaradi stikalnih manipulacij (tokovni udarni val 8/20 μs ), ki jo je povzročil nadtok.
Prenapetostni odvodnik DC tipa 2 je izdelan izključno za solarne sisteme (PV) z enosmernim tokokrogom.
Modularna izvedba je zamenljiva. Pomožni kontakt je nameščen v podnožje.

Če solarne enote sestavite tako, da njihova napetost ne presega vrednosti 500 V DC oz. 420 V DC lahko po potrebi za zaščito uporabite odvodnik tipa 
1 + 2, predstavitev katerega je na strani F/4.

Naprave so primerne za odvajanje prenapetosti impulznih tokov velike energije v obliki valov 10/350 μs, nastalih ob morebitnem udaru strele, in / ali 
nadtokov stikalnega izvora 8/20 μs. Kompaktna (vgrajena) izvedba.
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Uimp

4 kV 10.000 20
Ta
-20..+75 °C2.500 6-35

mm2

35×7.5

V0
UL94

C

TÜV MEEI TEST DOCUMENTATION

28216230 001

In (A)

1P

DC-1C-6 6
DC-1C-10 10
DC-1C-13 13
DC-1C-16 16
DC-1C-20 20
DC-1C-25 25
DC-1C-32 32
DC-1C-40 40
DC-1C-50 50
DC-1C-63 63

2P

DC-2C-6 6
DC-2C-10 10
DC-2C-13 13
DC-2C-16 16
DC-2C-20 20
DC-2C-25 25
DC-2C-32 32
DC-2C-40 40
DC-2C-50 50
DC-2C-63 63

In (A)

3P

DC-3C-6 6
DC-3C-10 10
DC-3C-13 13
DC-3C-16 16
DC-3C-20 20
DC-3C-25 25
DC-3C-32 32
DC-3C-40 40
DC-3C-50 50
DC-3C-63 63

4P

DC-4C-6 6
DC-4C-10 10
DC-4C-13 13
DC-4C-16 16
DC-4C-20 20
DC-4C-25 25
DC-4C-32 32
DC-4C-40 40
DC-4C-50 50
DC-4C-63 63

Ui Ue (6kV) Ue (10kV)
Icu  

EN 60898-2
Icu  

EN 60947-2

DC-1C-.. 500 V DC 125 V, 250 V 110 V, 220 V 6 kA 10 kA 
DC-2C-.. 500 V DC 250 V, 500 V 220 V, 440 V 6 kA 10 kA 
DC-3C-.. 1000 V DC 375 V, 750 V 330 V, 660 V 6 kA 10 kA 
DC-4C-.. 1000 V DC 500 V, 1000 V 440 V, 880 V 6 kA 10 kA 

LL

1

2

1 3

L

2 4

5 7

6 8

L

1 3 5

2 4 6

L L

1

2

3

4

L L

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJEObnovljivi viri energije

DC inštalacijski odklopniki za enosmerna električna omrežja

PROSIMO, ODČITAJTE KODO!
Oglejte si novosti
Bodite na tekočem

Naša paleta izdelkov se nenehno širi!
Katalog odraža stanje januarja 2017. 

Za ažurne informacije obiščite
našo spletno stran!
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H  
(mm)

W  
(mm)

D  
(mm)

×17,5mm

x
N/PE

TME282113 TME282113T TME282113M TME282113MT 280 210 130 1 × 8 1 –
TME332513 TME332513T TME332513M TME332513MT 330 250 130 2 × 9 1 –
TME403017 TME403017T TME403017M TME403017MT 400 300 165 2 × 12 2 –
TME403020 TME403020T – – 400 300 195 – 2 –
TME504018 TME504018T TME504018M TME504018MT 500 400 175 3 × 17 2 –
TME604020 TME604020T TME604020M TME604020MT 600 400 200 4 × 17 2 –
TME705025 TME705025T TME705025M TME705025MT 700 500 245 4 × 22 2 –

Ui

1 kVV AC/DC
600/1000

100 A

V2
UL94 65 180°

Ta
-25..+50°C IK08

H

W D

R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 60439-1
R E L E V A N T  S T A N D A R D

EN 62208

RAL 7035

TME…
TME...M

TME…T TME...MT

TME-ZMTME-ZM

TME-ZM

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE Obnovljivi viri energije

Razdelilne omare iz umetne mase - nadometne, z montažno ploščo

•  Ključavnica iz umetne mase s kovinskim vložkom in kovinskim jezičk-
om, vrtljivost za 180°. Z vgradnjo le-te kovinska omara tipa TFE ohrani 
stopnjo zaščite IP 65.

• Izvedba ključa:  univerzalna, z možnostjo odstranitve v zaklenjenem ali 
v odklenjenem položaju.
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Ui

1 kVV AC/DC
600/1000

20 A

V5/V0
UL94

R

PC/PA6.6

Ta
-40..+85°C 1 4

mm2

19

56

18

56

15

7

22
48

7

19

50

17

19

R E L E V A N T  S T A N D A R D

 IEC 61646

R E L E V A N T  S T A N D A R D

 EN 50521

SOLAR11-4AB IP 68
SOLAR11-4N IP 67
SOLAR1-2AB IP 67

mm²

AA ... l m

SOLAR11-PT 2.5-6 270 mm 725 g  / 1710 g

SOLAR11-4N

SOLAR11-4AB

SOLAR1-2AB

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJEObnovljivi viri energije

PROSIMO, ODČITAJTE KODO!
Oglejte si novosti
Bodite na tekočem

Naša paleta izdelkov se nenehno širi!
Katalog odraža stanje januarja 2017. 

Za ažurne informacije obiščite
našo spletno stran!

Konektorji za solarne kable in module

Orodje za stiskanje konektorjev na solarne kable in module

Sončni paneli se običajno enostavno povezujejo med seboj zaradi vnaprej montiranih konektorjev na koncu vodnikov. Za tako sestavljeno verigo solar-
nih modulov je potrebno zagotoviti nadaljnje omrežje s kabli za enosmerni tok do pretvornika oziroma do priključne omarice pred pretvornikom. Glede 
na izvedbo je to kabelska uvodnica IP 68 s spojno (moško) matico. Stiska se z ustreznim ročnim orodjem. Tržimo samo v paru.
Pri montaži se uporablja specialno orodje za stiskanje – glej orodje na dnu strani SOLAR11-PT.
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OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJEObnovljivi viri energije


	KATALOG PROIZVODOV 2016-2017
	NOVOSTI
	VSEBINA 
	O PODJETJU
	Spoštovani partner!
	LABORATORIJ ZA ELEKTRIČNE IN MEHANSKE PREISKAVE
	LABORATORIJ ZA RAZSVETLJAVO IN FOTOMETRIJO TRACON
	Kaj zagotavlja zanesljivost garancije Tracon?

	TEHNIKA VEZANJA VODNIKOV
	Razlaga piktogramov
	Neizolirani kabelski čevlji in vezni tulci
	Neizolirani očesni kabelski čevlji
	Neizolirani očesni kabelski čevlji
	Neizolirani cevasti očesni kabelski čevlji
	Neizolirani cevasti očesni kabelski čevlji
	Neizolirani cevasti podaljšani očesni kabelski čevlji iz elektrolitskega bakra
	Neizolirani cevasti aluminijasti očesni kabelski čevlji
	Neizolirani cevasti bakreno-aluminijasti očesni kabelski čevlji
	Vijačni kabelski čevlji
	Neizolirani viličasti kabelski čevlji
	Neizolirani vijačni vezni tulci
	Neizolirani vezni tulci
	Neizolirani bakreno-aluminijasti vezni tulci
	Neizolirani aluminijasti vezni tulci
	Neizolirani igličasti kabelski čevlji
	Vijačni aluminijasti vezni tulci z možnostjo odloma glave
	Vijačni aluminijasti cevasti očesni kabelski čevlji z možnostjo odloma glave
	Vijačni bakreno-aluminijasti cevasti očesni kabelski čevlji z možnostjo odloma glave
	PVC izolacija za neizolirane kabelske čevlje
	Vijačni vezni elementi za kabelske odcepe
	Zaščitna in kontaktna pasta

	Izolirani kabelski čevlji in vezni tulci
	Izolirani očesni kabelski čevlji
	Izolirani viličasti kabelski čevlji
	Izolirani okrogli vtični kontakti
	Izolirani okrogli natični kontakti
	Izolirani igličasti kontakti
	Izolirani vezni tulci
	Vezni tulci s skrčljivo izolacijo
	Vezni tulci s skrčljivo izolacijo, s kositrom (Sn)

	Natični kontakti
	Neizolirani natični kontakti (ženski)
	Neizolirani rumenobakreni vtični kontakti (moški)
	Neizolirani natično-vtični kontakti (moško-ženski)
	Neizolirani vijačni vtični kontakti (moški)
	PVC izolacija za natične kontakte
	Neizolirani bakreni očesni kabelski natični kontakti za stiskanje
	Izolirani natično-vtični kontakti (moško-ženski)
	Izolirani natični kontakti (ženski)
	Izolirani vtični kontakti (moški)
	V celoti izolirani natični kontakti (ženski)

	Votlice
	Neizolirane votlice
	Izolirane votlice
	Votlice-dvojčki
	Navojne sponke

	Sponke, spojke
	Hitre sponke brez vijakov, odpiralne
	Hitre sponke brez vijakov
	Vijačne sponke
	Nožaste spojke

	Vrstne sponke
	Razdelilne sponke za glavni vod
	Odcepne vrstne sponke za glavni vod, večbarvne
	Odcepne vrstne sponke za glavni vod, odpiralne
	Odcepne sponke za glavni vod
	Bakelitne vrstne sponke (s stiskalno ploščo)
	Fleksibilne dvovrstne sponke profila H
	Fleksibilne dvovrstne sponke profila H
	Fleksibilne dvovrstne sponke profila U
	TSKA vijačne industrijske vrstne sponke
	TSKB vzmetne industrijske vrstne sponke (brez vijačnih sponk)


	ORODJA
	Razlaga piktogramov
	Profesionalno ročno orodje
	Orodje za stiskanje votlic
	Orodje za rezanje in odstranjevanje izolacije

	Orodja za pripravo vodnikov
	Univerzalne klešče za odstranjevanje izolacije in rezanje za energetske kable
	Klešče za rezanje, odstranjevanje izolacije ter stiskanje komunikacijskih priključkov
	Univerzalne klešče za stiskanje neizoliranih in izoliranih enojnih in dvojnih votlic
	Univerzalne klešče za stiskanje izoliranih kabelskih čevljev
	Univerzalne klešče za stiskanje neizoliranih kabelskih čevljev

	Orodja za montiranje kablov
	Klešče za stiskanje neizoliranih kabelskih čevljev - dobava s kalupom vred
	Univerzalne klešče za stiskanje neizoliranih kabelskih kontaktov
	Ročne hidravlične klešče za stiskanje - dobava brez kalupa
	Akumulatorske hidravlične klešče za stiskanje - dobava brez kalupa
	Polnilnik akumulatorjev
	Akumulator
	Hidravlična štanca in stiskalnica
	Posebej se lahko naročijo naslednji kalupi (niso sestavni del orodja HKS-15):

	Ročna orodja
	Klešče s prestavnim razmerjem za rezanje Cu in Al vodnikov
	Klešče za rezanje Cu in Al vodnikov
	Klešče - izolirane (1000 V)
	Izvijači SD - izolirani (1000 V)
	Izvijači SZ - izolirani (1000 V)
	Izvijač PZ, križni, kombinirani - izolirani (1000 V)
	Set izvijačev, izoliran na 1000V

	Ročna orodja, ostala orodja
	Klešče za napenjanje in rezanje vezic
	Predvleka za kable in vodnike

	Ostala orodja
	Toplozračna pištola
	Set klešč za finomehaniko
	Nož za odstranjevanje izolacije
	Orodje za lupljenje kablov


	MONTAŽNI PRIBORI
	Razlaga piktogramov
	Kabelske vezice
	Klasična izvedba kabelskih vezic
	Barvne kabelske vezice
	Vezice s kovinskim jezičkom
	Vezice s kovinskim jezičkom odporne na UV svetlobo
	Toplotno odporne kabelske vezice
	Vezice PA12
	Odvezljive vezice
	Odvezljive kroglične vezice
	Vezice z napisno ploščico
	Vezica za pritrjevanje na panele
	Vijačni podstavki za vezice, možna pritrditev vezice z dveh strani
	Samolepilni vijačni podstavki za vezice, možna pritrditev vezice z dveh strani
	Samolepilni vijačni podstavki za vezice, možna pritrditev vezice z štirih strani
	Zidni vložki za vezice
	Udarne objemke in zidni vložki za vezice

	Pritrjevalci kablov in cevi
	Objemke za kable z žebljem
	Skobe za pritrjevanje cevi, sestavljive
	Pritrjevalci kablov in cevi, odpirajoči, samolepilni
	Pritrjevalci kablov in cevi, odpirajoči, vijačni
	Skobe za pritrjevanje kablov in cevi, sestavljive, zaprte

	Vijaki, zidni vložki
	Rebrasti zidni vložki za pritrjevanje kablov
	Plastične kovice za montažo kabelskih kanalov
	Zidni vložki z robom s kavljem ali kljuko
	Visoko vzdržljivi zidni vložki iz umetne mase za vse vrste zidov
	Zidni vložki za mavčne plošče
	Zidni vložki z robom in vijakom s šestkotno glavo s podložko
	Štirikotni zidni vložki
	Zabijalni zidni vložki z vijakom
	Podaljšani zabijalni zidni vložki z vijakom
	Standardni zidni vložki
	Zidni vložki z robom
	Samozatezni zidni vložki

	Kovinski napenjalci, objemke
	Stropni vijaki
	Jekleni vložki za oblikovanje zanke iz jeklene vrvi
	Jekleni kavelj
	Spojne “U” objemke za jeklene vrvi
	Spone jeklene vrvi, enojne
	Spone jeklene vrvi, dvojne
	Spone jeklene vrvi
	Karabin, vzmetni
	Karabin, vijačni
	Napenjalci

	Spirale za vezanje kablov in objemke
	Zaščitne cevi za kable
	Spiralni trakovi za povezavo kablov v snope
	Cevaste kabelske mreže iz umestne mase


	TERMIČNI STEZNI PROIZVODI
	Razlaga piktogramov
	Termoskrčljive cevke
	Tankostenske termoskrčljive cevke z razmerjem 2:1
	Tankostenske termoskrčljive cevke z razmerjem 3:1
	Debele in srednje debelostenske termoskrčljive cevke z razmerjem 3:1 - 4:1, izvedba z lepilom
	Hobi-set tankostenskih skrčljivih cevk ZSB-SET

	Nizkonapetostni seti
	Set srednje debelostenskih termoskrčljivih cevk za izolacijo, izvedba z lepilom
	Termoskrčljivi seti za izolacijo nizkonapetostnih 0,6/1 kV-nih neoklopljenih kablov
	Termoskrčljivi seti za izolacijo nizkonapetostnih 0,6/1 kV-nih oklopljenih kablov
	Termoskrčljivi seti za izolacijo nizkonapetostnih 0,6/1 kV-nih s trakom oklopljenih kablov
	2-kraki termoskrčljivi zaključek kablov
	3-kraki termoskrčljivi zaključek kablov
	4-kraki termoskrčljivi zaključek kablov
	5-kraki termoskrčljivi zaključek kablov
	Termoskrčljivi seti za izolacijo nizkonapetostnih 0,6/1 kV-nih neoklopljenih kablov za zunanjo uporabo
	Termoskrčljivi seti za izolacijo 4-žilnih nizkonapetostnih 0,6/1 kV-nih oklopljenih kablov
	Termoskrčljivi seti za izolacijo 4-žilnih nizkonapetostnih 0,6/1 kV-nih s trakom oklopljenih kablov
	Zaključne skrčljive kape
	Termoskrčna cev z zadrgo
	Prednosti in glavna področja uporabe spojne tehnike
	Set ravnih spojk z epoksi smolo
	Set “Y” spojk z epoksi smolo
	Dvokomponentna epoksi smola
	Vijačni vezni elementi za kabelske odcepe

	Srednjenapetostni seti
	Srednjenapetostni seti za spajanje in zaključevanje vodnikov

	Dodatne komponente
	Trak iz bakrene tkanine ZSSZR5
	Tesnilni trak ZSSZOH1,5
	Trak s polnilno maso ZSSZVM-1
	Vzmet za ozemljitev


	SVETLOBNA TELESA
	Razlaga piktogramov
	Reference
	Professional LED Lighting Series
	Testi svetilnih tehnik in načrtovanje svetlobe
	LED svetilke za hale in dvorane
	Senčniki k svetilkam za dvorane tipa LHB...
	Zunanje LED svetilke za dvorane, serija LHBP
	Zunanja LED svetila za dvorane, serija LHBU
	Zunanje LED svetilke za hale, serija LHBO
	Ulične LED svetilke, serija LSJA
	Ulične LED svetilke, serija LSJR
	Ulične LED svetilke tipa LSJK za stensko montažo
	Dodatna oprema

	Reflektorji
	LED reflektorji, serija RSMDB
	LED reflektorji, serija R-SMDH
	LED reflektorji, serija R-SMDP
	LED reflektorji tipa SMD s senzorjem ali brez
	LED reflektorji, serija RSMDS
	LED reflektorji, serija RSMDR
	LED reflektorji, serija RCOB
	Reflektorji
	Prenosni ali montažni reflektorji
	Metal-halogene reflektorske svetilke brez pogonskih enot
	Metal-halogene reflektorske svetilke s pogonskimi enotami
	Pogonske enote za metal-halogene reflektorske svetilke
	Prenosni ali montažni LED reflektorji

	Ostala svetilna telesa
	Prenosne svetilke
	LED prenosne svetilke
	Ročne LED svetilke

	Vgradne svetilke
	Vgradni LED paneli, okrogli, downlight
	Dopolnilna inverter enota zasilne razsvetljave za LED panele
	Gonilna enota z možnostjo zatemnitve za panele LED-DL...
	Okrogli, vgradni LED reflektorski paneli s povečano stopnjo zaščite
	Vgradni LED paneli, oglati, downlight
	LED paneli
	Montažni okvir za LED panele
	Viseča konstrukcija za LED panele
	Gonilnik za regulacijo jakosti svetlobe
	Montažno uho za vgradno montažo LED panelov
	Vgradne svetilke tipa TLC za spot žarnice
	Vgradne led svetilke za spuščen strop, vrtljive

	Stenske svetilke
	Stenska LED svetila, serija MFDS
	Nadometne LED svetilke, okrogle, downlight
	Stenske LED svetilke, serija LFK
	Stenske LED svetilke, serija LFV
	Stenske LED svetilke, serija LBL
	Stenske LED svetilke, serija EVA
	Stenske LED svetilke, serija MF
	Stenske LED svetilke, serija LFEK
	Stenske svetilke iz umetne mase s senzorjem gibanja
	LED svetilke iz umetne mase s senzorjem gibanja in varnostno funkcijo
	Zaščitene stenske LED svetilke
	Zaščitene stenske svetilke, okrogle, plastične
	Elektronska predstikalna naprava (dušilka) za 2D svetilke
	Vgradne LED svetilne enote za svetilna telesa
	Zidne in stropne svetilke s steklenim pokrovom (UFO plafonjere)
	Vgradne LED svetilke za stopnišča, serija LVS
	Talne LED svetilke

	Zaščitena svetilna telesa
	LED ladijske luči
	Stenske LED svetilke, serija LH...
	LED ladijske luči
	Zaščitene stenske svetilke z ročnim odpiranjem („ladijska luč”)
	Zaščitene industrijske LED svetilke
	Zaščitene svetilke za LED svetlobne cevi
	Neonske (fluorescentne) svetilke z zaščito
	Elektronske dušilke za svetlobna telesa s fluorescentno sijalko T8
	Dopolnilna inverter enota zasilne razsvetljave

	Zasilne svetilke
	LED zasilna razsvetljava
	Zasilne svetilke

	Osvetlitev pohištva
	LED svetilke za pohištvo, s kovinskim ohišjem, ploske izvedbe
	LED svetilke za pohištvo, s kovinskim ohišjem, trikotne izvedbe
	Gonilniki
	Spojni elementi
	LED svetilke za pohištvo, serija TLLED
	LED svetilke za pohištvo, s plastičnim ohišjem
	Neonske svetilke za pohištvo
	Neonske svetilke za pohištvo z dvojno vtičnico
	Vrtljive neonske svetilke za pohištvo
	Vrstne neonske svetilke za pohištvo
	Stropne neonske svetilke T8

	LED trakovi
	Seti LED trakov
	Miniaturni LED krmilniki - za enobarvne trakove
	Krmilniki RGB LED z regulacijo barvnih svetlobnih efektov
	Ojačevalniki za RGB LED trakove
	Pogonske enote za LED
	Aluminijasti profili za LED trakove
	Dodatna oprema LED trakov

	LED NAMIZNE SVETILKE
	LED žarnice
	LED žarnice - oljno hlajene
	COG LED žarnice
	LED žarnice običajne okrogle oblike
	LED žarnice majhne okrogle oblike
	LED žarnice velike okrogle oblike
	SMD LED spot žarnice z mlečnim steklom
	Power Spot LED žarnice
	COB LED žarnice
	VCOB LED žarnice
	SMD LED spot žarnice (15 × LED)
	SMD LED spot žarnice (12 × LED)
	Industrijske LED žarnice
	LED žarnice, oblika sveče
	LED žarnice reflektorskega tipa
	Miniaturne LED žarnice s podnožjem E14
	LED žarnice s podnožjem G9
	LED žarnice s podnožjem G4
	LED žarnice s podnožjem R7s
	LED svetlobne cevi

	Kompaktne sijalke
	Primerjalna tabela svetlobnih tokov
	Fitlamp
	Kompaktne sijalke - 2U, 3U, 4U
	Kompaktne sijalke - kratka spirala
	Kompaktne sijalke - okrogla (GL), hruška (GLH)
	Kompatnke sijalke - podnožje GR10q (2D)
	Kompaktne sijalke - miniaturna spirala
	Kompaktne sijalke - oblika sveče (GY)

	Ostali svetlobni viri
	Metal-halogeni vir svetlobe
	Halogene linijske žarnice (reflektorske žarnice)
	Okovja R7s k halogenim linijskim žarnicam (za reflektorske žarnice)
	Reflektorske žarnice
	Zrcalno-halogene žarnice nizke napetosti
	Halogene nizkonapetostne žarnice
	Keramično podnožje za halogene žarnice nizke napetosti (za tipa MR11 in MR16)
	Keramično podnožje za zrcalno-halogene žarnice 230V (za tip MR230)
	Zrcalno halogene žarnice 230V
	Mrežni pretvornik za žarnice tipa MR230
	Elektronske napajalne enote za zrcalno-halogene žarnice

	Senzorji gibanja
	Infrardeči senzorji gibanja
	Radarski (mikrovalovni) senzorji gibanja

	Stikalo za somrak
	Senzor prisotnosti
	Zatemnilna stikala (stikala za somrak)


	MREŽNE INŠTALACIJSKE NAPRAVE
	Razlaga piktogramov
	Prenapetostni odvodniki
	Odvodniki strele tipa 1
	Kombinirani (tip 1 + tip 2) prenapetostni odvodniki
	Prenapetostni odvodniki tipa 2
	Zamenljivi zaščitni elementi-vložki
	Podnožja za prenapetostne zaščitne elemente
	Prenapetostni odvodniki DC tipa 2
	Prenapetostni odvodniki tipa 3 (fina prenapetostna zaščita), vrstne izvedbe
	Prenapetostni odvodniki tipa 3 (fina prenapetostna zaščita), vgrajene izvedbe
	Odvodnik tipa 2+3 (za LED gonilnik)
	Priklopna dušilka
	Primeri za montažo prenapetostnih odvodnikov

	Odklopniki
	Odklopniki
	Sestavni deli
	Pomožni kontakt
	Sprožilnik delovnega toka
	Prenapetostno podnapetostni sprožilec
	Zaklepni zapah za vrstne varnostne naprave
	Inštalacijski odklopniki DPN (1+ N polni)
	Odklopniki MB
	Odklopniki TDZ
	Odklopniki TDA
	Odklopniki za velike tokove KMH

	Kombinirana zaščitna stikala
	Kombinirana zaščitna stikala
	Kombinirana zaščitna stikala, elektromehanska (širina dveh modulov), tip KVKM
	Kombinirana zaščitna stikala (širina dveh modulov), tip KVK
	Kombinirana zaščitna stikala (širina enega modula), tip KVKVE

	Omrežna zaščitna stikala
	Omrežna zaščitna stikala - FID stikala
	Omrežna zaščitna stikala, tip RB
	Omrežna zaščitna stikala, tip TFV
	Omrežna zaščitna stikala za velike tokove, tip TFVH
	Omrežna zaščitna stikala, tip TFG
	Omrežni zaščitni adapter, tip TFGA
	Omrežno zaščitno stikalo z avtomatskim ponovnim vklopom (APV)

	Vrstne naprave
	Močnostni odklopniki za velike porabnike, tip TIK
	Vrstni preklopniki
	Inštalacijski kontaktorji
	Stopniščno časovno stikalo
	Impulzni releji

	Pomožne vrstne naprave
	Vrstne signalne svetilke
	Vrstni signalni zvonci
	Varnostni transformatorji za zvonce
	Vrstne vtičnice

	Nadometna stikala in vtičnice
	Nadometna stikala in vtičnice

	Podometna stikala in vtičnice
	Podometna stikala in vtičnice, tip TTK
	Podometna stikala in vtičnice, tip TFK
	Podometna vtičnica z USB izhodom

	Detektorji
	Detektor ogljikovega monoksida
	Brezžični detektor dima s funkcijo preklopa
	Detektor dima brez funkcije preklopa


	PRIKLOPNE NAPRAVE
	Razlaga piktogramov
	Časovna stikala
	Elektromehansko časovno stikalo - dnevno
	Elektronsko multifunkcijsko časovno stikalo - tedensko
	Elektronsko časovno stikalo za vtičnico - tedensko
	Časovno stikalo za vtičnico - dnevno
	Časovno stikalo za vtičnico - tedensko

	Podaljški, razdelilne naprave
	Podaljški, razdelilne naprave
	Kabelski roletni podaljški - bobni
	Univerzalni podaljški tipa UH
	Napajalni kabli
	Razdelilne letve z možnostjo pritrditve, brez napajalnega vodnika
	Prenosne razdelilne letve s stikalom ali brez
	Prenosne vrtljive razdelilne letve s stikalom in z možnostjo pritrditve
	Razdelilne letve s prenapetostno zaščito
	Montažni vtikači in vtičnice
	Multi plug portable extension cord with rubber cable
	Prenosni razdelilec s stikalom, bela, 2xUSB port
	Nevidni vtikač, nameščen za omaro
	Večmestni razdelilniki za vtičnico, brez zaščitnega pola (EURO)
	Večmestni razdelilniki za vtičnico, z zaščitnim polom
	Večmestni kombinirani razdelilniki za vtičnico

	Industrijske priključne naprave
	Industrijski vtikači
	Industrijski vtikači z možnostjo zamenjave zaporedja faz
	Nihalne vtičnice
	Mehanska sestava
	Nadometne industrijske vtičnice z stikalom z možnostjo zaklepanja
	Industrijski vtikači, nadometni
	Industrijske vtičnice, nadometne
	Vgradne ravne industrijske vtičnice
	Vgradne poševne industrijske vtičnice
	Vgradne vtičnice s stranskim ali igličnim zaščitnim polom
	Gumijaste vtičnice in vtikači
	Gumijaste trojne varnostne vtičnice
	Priključni adapterji s stranskim priključnim polom
	Vrtna vtičnica, primerna za namestitev v zemljo
	Industrijske razdelilne vtičnice
	Gumijasta trojna varnostna vtičnica
	Industrijske priključne omare
	Industrijske priključne omare
	Prazne industrijske priključne omarice, stopnja zaščite IP 55

	Dodatne komponente
	Pričvrstilni element
	Držalo za kabel, modro
	Vodotesna škatla


	RAZDELILNE OMARE
	Razlaga piktogramov
	Plastične razdelilne omare
	Razdelilne omare - nadometne, izbočena vrata
	Razdelilne omare - podometne, izbočena vrata
	Razdelilne omare - nadometne, ravna vrata
	Razdelilne omare - podometne, ravna vrata
	Dodatki za podometne razdelilne omare
	Razdelilne omare - nadometne, IP 65
	Razdelilne omare brez vrat
	Razdelilne omare - nadometne, brez vrat, z možnostjo plombiranja
	Zaščitno ohišje za vrstne naprave z možnostjo plombiranja
	Pokrov za razdelilne omare, za prekritje odvečnih modulnih odprtin
	Razdelilne omare iz umetne mase - nadometne, z montažno ploščo

	Kovinske razdelilne omare
	Kovinske razdelilne omare - nadometne
	Kovinske razdelilne omare - podometne
	Kovinske razdelilne omare - nadometne, z masko
	Streha za zaščito pred dežjem za kovinske omare masko
	Kovinske razdelilne omare
	Enota za nastavitev globine h kovinskim razdelilnim omaram tipa TFE
	Odprtina s pokrovom za upravljanje
	Ventilacijska rešetka za kovinske omare
	Plastične varnostne ključavnice za kovinske omare
	Držalo za načrte h kovinskim razdelilnim omaram
	Korekturna barva
	Modularne razdelilne omare
	Set za medsebojno povezovanje modularnih omar
	Set dvižnih očesnih vijakov za modularne razdelilne omare
	Plastična varnostna ključavnica za Tracon modularne razdelilne omare
	Kabelske uvodnice
	Dodatni sestavni deli za maskiranje
	Maske (prekrivne plošče)
	Uporaba prekrivnih plošč
	Osnovni okvir za maskiranje modularnih razdelilnih omar
	Montažna letev z enoto za nastavitev globine
	Sestava maske
	Perforirani razdelilni elementi
	Pritrdilna enota za montažno ploščo
	Montažne plošče majhnih dimenzij
	Stranske in montažne plošče
	Prezračevalni ventilatorji s filtrom
	Kompaktni grelni elementi razdelilnih omar
	Kompaktni grelni elementi z ventilatorjem
	Termostati (regulatorji temperature)
	Higrostat (senzor vlažnosti zraka)
	Odcepne sponke za zbiralno letev
	Nastavljiva pritrdila za kable
	Podporni izolatorji


	PRIKLOPNE NAPRAVE
	Razlaga piktogramov
	Kompaktni odklopniki
	Kompaktni odklopniki
	Vgradne enote pomožnega tokokroga
	Kompaktni odklopniki z enim preklopnim pomožnim kontaktom (1xCO)
	Kompaktni odklopniki z dvema preklopnima pomožnima kontaktoma (2xCO)
	Skica mer in izvrtin za pritrditev
	Mehanizmi na ročni pogon
	Luknje za pričvrstitev
	Mehanizmi na elektromotorni pogon
	Skica električne priključitve in skica mer
	Modularni kompaktni odklopniki, tip MKM
	Pomožni kontakti in enote za javljanje okvare
	Sprožilci delovnega toka

	Nožaste varovalke
	Nožaste varovalke
	Tipski izbor
	Skica mer
	Karakteristika taljenja nožastih varovalk NT (aM)
	Karakteristika taljenja nožastih varovalk NT (gG-gL)
	Podnožja varovalk
	Kratkospojni noži
	Ročnik za vstavljanje nožastih varovalk

	Cevaste varovalke
	Varovalčna ločilna stikala za cevaste varovalke
	Cevaste varovalke

	Preklopni ločilniki
	Varovalčna preklopna ločilna stikala za vodoravno montažo
	Pokrovi za zaščito pred dotikom, dodatki
	Varovalčna preklopna ločilna stikala za vodoravno montažo na zbiralke
	Pokrovi za zaščito pred dotikom, dodatki
	Varovalčna preklopna ločilna stikala za navpično montažo za zbiralčne sisteme z medtirno razdaljo 185 mm
	Dodatki za zbiralčne sisteme z medtirno razdaljo 100 in 185 mm
	Dodatki za navpične varovalčne preklopne ločilnike z medtirno razdaljo 185 mm
	Zbiralčni sistem COSMO 60 mm
	Nosilci zbiralk in pokrovi (medtirna razdalja 60 mm)
	Odcepni moduli (medtirna razdalja 60 mm)
	Odcepne sponke za zbiralke
	Priključne spojke, vijačne
	Priključne spojke, vijačne, prizma
	Priključne spojke, vijačne, oblika V
	Priključne spojke, vijačne, oblika U

	Ročna stikala
	Industrijska ročna stikala, serija TK
	Skice mer in izvrtin za pritrditev
	Ohišja
	Tesnilni seti
	Adapter za montažo stikal serije TK na montažne tire

	Ločilna stikala
	Ločilna stikala z vratno sklopko
	Varnostna ločilna stikala, možnost zaklepanja
	Varnostna ločilna stikala z vratno sklopko, možnost zaklepanja
	Vrstna ločilna stikala, možnost zaklepanja
	Ohišja
	Tesnilni seti

	Kontaktorji
	Kontaktorji
	Pomožni kontaktorji (6-12 A/AC-3)
	Skice mer in izvrtin za pritrditev
	Kontaktorji tipa TR1D za splošno uporabo (9-32 A/AC-3)
	Skice mer in izvrtin za pritrditev
	Kontaktorji tipa TR1D za splošno uporabo (40-95 A/AC-3)
	Skice mer in izvrtin za pritrditev
	Kombinacije motorskih zaščitnih stikal z ohišjem, serija TEMS
	Tehnični podatki TEMS1
	Tehnični podatki TEMS2
	Tehnični podatki TEMS3
	Kontaktorji za velike tokove (115-620 A/AC-3)
	Skice mer
	Kontaktorji za kapacitivna bremena (17-80 A/AC-6b)
	Dimenzije
	Filter motenj TBO
	Pomožna kontaktna enota - bočna
	Pomožne kontaktne enote
	Pomožne kontaktne enote - sprednje
	Bočne pomožne kontaktne enote h kontaktorjem TR1D09 ... TR1D65 in TR1E115..170
	Tempirne enote h kontaktorjem TR1D/E
	Mehanske zaklopke
	Nadtokovni termični releji
	Za kontaktorje TR1K
	Za kontaktorje TR1D
	Adapterji k nadtokovnim termičnim relejem
	Usklajevanje naročanja kontaktorjev in nadtokovnih termičnih relejev
	Nadtokovna zaščita električnih naprav, upravljanih s kontaktorji za velike električne tokove

	Stikala za zaščito motorjev
	Motorska zaščitna stikala
	Dodatna oprema
	Sprednji pomožni kontakti
	Stranski pomožni kontakti
	Indikatorji sprožitve pri kratkem stiku
	Indikatorji sprožitve pri preobremenitvi
	Podnapetostni sprožilniki
	Sprožilnik delovnega toka (shunt)
	Nadometna ohišja


	RELEJI
	Razlaga piktogramov
	Releji
	Industrijski releji za avtomatizacijo
	Miniaturni releji - vtični
	Močnostni industrijski releji
	Releji za velike tokove
	Miniaturni močnostni releji
	Print releji
	Podnožja relejev

	Časovni releji
	Časovni releji
	Enofunkcijski časovni releji (za zakasnjen vklop)
	Digitalni časovni releji in generatorji takta
	Dvofunkcijski časovni rele
	Modularni časovni releji
	Časovni releji zvezda-trikot
	Delovanje
	Impulzni releji

	Zaščitni releji
	Kontrolni rele napetosti za trifazni sistem, z nastavljivo asimetrijo in z zaščito pred pregrevanjem
	PTC termistor za kontrolne releje z zaščito PTC termistor za kontrolne releje z zaščito
	Kontrolni rele napetosti za trifazni sistem, v omrežjih brez ničelnega vodnika
	Podnapetostni zaščitni rele, enofazni
	Kompaktni kontrolni rele napetosti za 1 in 3 fazni sistem z nastavljivo časovno zakasnitvijo
	Kontrolni releji pre/podnapetosti za 3 fazni sistem
	Zaščitni rele - podtokovni in nadtokovni


	NAPRAVE ZA INDUSTRIJSKO AVTOMATIZACIJO
	Razlaga piktogramov
	Pozicijska stikala
	Pozicijska stikala LS15
	Pozicijska stikala LS7
	Pozicijska stikala LSME
	Pozicijska stikala VP
	Pozicijska stikala VT
	Pozicijska stikala VM
	Pozicijska stikala KW (mikrostikala)

	Tipke, stikala, signalne svetilke
	Tipke, stikala, signalne svetilke
	Tipke, stikala, signalne svetilke, montirane na kovinsko osnovo
	Ohišja
	Navadne tipke
	Izbočene tipke
	Gumijaste tipke
	Označene tipke
	Navadne tipke s signalno žarnico
	Gobaste tipke
	Alarmne gobaste tipke, z zapahom
	Tipke ON/OFF - dvojne
	Tipke ON/OFF - dvojne s signalno žarnico
	Signalne svetilke
	Stikala z ročico
	Stikala s ključem
	Stikala s svetlečim ročajem
	Plastične tipke
	Pritisna plastična stikala
	Plastične signalne svetilke
	Navadne signalne žarnice
	Signalne žarnice LED
	Signalne žarnice LED (nova izvedba)
	Kontaktne enote
	Redukcijski prstan
	Skupina tipk NYG2
	Glave stikala - enote
	Osnovno telo
	Ohišja
	Svetilne (LED) enote
	Kontaktne (LED) enote
	Sestavne kombinacije s signalno svetilko
	Sestavne kombinacije brez signalne svetilke
	Signalne LED svetilke
	Signalne LED svetilke
	Ohišja
	Stikala za naprave, serija TES

	Varnostna stikala z rel
	Varnostna pritisna stikala z releji

	Mali transformatorji
	Enofazni ločilni transformatorji, serija TVTR
	Enofazni izolacijski transformatorji, serija TVTRB


	MERILNI INSTRUMENTI
	Razlaga piktogramov
	Analogni panelni instrumenti
	Voltmetri za merjenje izmenične napetosti
	Voltmetri za merjenje enosmerne napetosti
	Ampermetri za neposredno merjenje izmeničnega toka
	Ampermetri za neposredno merjenje enosmernega toka
	Ampermetri za posredno merjenje izmeničnega toka, z zamenljivo skalo
	Ampermetri za posredno merjenje enosmernega toka, z zamenljivo skalo
	Wattmetri / Merilniki moči
	Merilniki frekvence
	Meriliniki faktorja moči (cos fi)
	Števci obratovalnih ur
	Shunti, serija TSF

	Vrstni instrumenti za montažo na letev
	Vrstni analogni voltmetri
	Vrstni analogni ampermetri za neposredno merjenje toka
	Vrstni analogni ampermetri za posredno merjenje enosmernega toka (DC)
	Vrstni analogni merilniki frekvence
	Vrstni analogni merilniki faktorja moči (cos fi)
	Vrstni digitalni merilni instrumenti
	Vrstni analogni merilniki moči

	Digitalni panelni instrumenti
	Neposredni digitalni ampermetri
	Digitalni ampermetri z možnostjo nastavitve CT razmerja (z rele izhodom)
	Digitalni voltmetri (z izbiro faze)
	Digitalni amper- in voltmeter z možnostjo nastavitve CT razmerja
	Digitalni merilnik frekvence
	Digitalni merilnik faktorja moči (cos fi)
	Digitalni multimetri
	Inteligentni multimeter za detekcijo stanja
	Omrežni analizator

	Števci porabe električne energije
	Enotarifni neposredni števci porabe električne energije, 1-fazni
	Enotarifni posredni števci porabe električne energije, 1-fazni
	Enotarifni neposredni prevezni števec porabe električne energije, 1-fazni
	Enotarifni posredni in neposredni števci porabe električne energije, 3-fazni
	Enotarifni neposredni števci porabe električne energije, 3-fazni
	Digitalni enotarifni neposredni števec porabe za namestitev v vtičnico, 1-fazni

	Regulatorji jalove moči
	Regulatorji jalove moči, vhodna meritev v eni fazi, 7 in 12 kondenzatorskih mest
	Regulatorji jalove moči, vhodna meritev v treh fazah, 7 in 12 kondenzatorskih mest
	Samodejni ali ročni regulatorji jalove moči, vhodna meritev v eni fazi, 5 in 7 kondenzatorskih mest
	Samodejni regulatorji jalove moči, vhodna meritev v eni fazi, 5 kondenzatorskih mest

	Nizkonapetostni tokovni transformatorji
	Nizkonapetostni tokovni transformatorji - Tokovniki
	AVBS (5/5-150/5 A)
	AV30..SH (50/5-200/5 A)
	AV40..SH (100/5-500/5 A)
	AV60..SH (600/5-1200/5 A)
	AV100..SH (1200/5-3000/5 A)
	Nizkonapetostni tokovni transformatorji - Tokovniki, možnost overitve in plombiranja
	EPSA30 (150/5-400/5 A) 1,5 VA
	EPSA30 (150/5-500/5 A) 2,5 VA
	EPSA30 (150/5-500/5 A) 2,5 VA
	EPSA40 (250/5-500/5 A) 2,5-5 VA
	EPSA60 (500/5-1250/5 A) 2,5-5 VA

	Ročna orodja
	Digitalni multimeter
	Digitalni multimeter
	Nastavek digitalnih tokovnih klešč za instrument EM420A
	Digitalne tokovne klešče
	Brezžični sledilnik
	Infrardeči termometer
	Ročni digitalni multimeter z lučko
	Fazni preizkuševalnik
	Preizkuševalnik napetosti
	Preizkuševalnik napetosti
	Preizkuševalnik napetosti brez neposrednega stika
	Testna lučka za motorna vozila


	OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE
	Razlaga piktogramov
	Monokristalni sončni kolektor
	Polikristalni sončni kolektor
	Preklopnik enosmernega toka
	Stikala za enosmerni tok
	Prenapetostni odvodniki DC tipa 2
	Prenapetostni odvodniki DC tipa 1+2
	DC inštalacijski odklopniki za enosmerna električna omrežja
	Razdelilne omare iz umetne mase - nadometne, z montažno ploščo
	Konektorji za solarne kable in module
	Orodje za stiskanje konektorjev na solarne kable in module

	POMOŽNI MATERIALI
	Razlaga piktogramov
	Izolacijski in tesnilni materiali
	Izolirni trakovi
	Izolirni trakovi s trakom proti zlepljanju
	Izolirni trak iz tkanine
	Industrijski specialni lepilni trak iz blaga
	Industrijski lepilni trak za označevanje tal

	Tesnilne uvodnice
	Tesnilne uvodnice PG
	Kovinske tesnilne uvodnice PG
	Metrične tesnilne uvodnice MG
	Kovinske metrične tesnilne uvodnice MG
	Metrične tesnilne uvodnice z zaščitno spiralo
	Metrične reducirne matice
	Metrične pritrdilne matice
	Metrični zaključni čepi
	Kabelske uvodnice za rebraste cevi

	Oznake za vode in etikete
	Oznake za vode
	Samolepilne etikete

	Inštalacijski dodatki
	Vrstne zbiralke do 125 A
	Dodatni elementi
	Montažni tiri
	Nosilci bakrenih tirov
	Bakreni tir N/PE
	Izolirani ozemljitveni tiri
	Kabelska uvodnica (odprta-zaprta)
	Nadometne razdelilne doze, serija TQBY...
	Nadometne razdelilne doze za elektroniko, serija MED...
	Nadometne razdelilne doze, serija MD...
	Nadometne razdelilne doze, serija DN...
	Nadometne prožne razdelilne doze, serija PD...
	Podometne doze za votle stene
	Podometne razdelilne doze, perforirane
	Podometne vezne doze, perforirane
	Pokrovi za podometne doze
	Univerzalne podometne vezne doze
	Univerzalni podaljšek doze za primer naknadne izolacije

	Dodatki za nadzemne vode
	Nadzemni izolirani vodi
	Zatezni montažni pribor
	Zatezni montažni pribor
	Viseči montažni pribor
	Vijačni odcepni elementi
	Distančnik vodnikov LTT
	Strešni uvodnik TB


	DODATEK/PRILOGE
	Označevanje stopnje zaščite IP
	Kategorije uporabe nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav
	Standardni preseki okroglih bakrenih vodnikov in preizkusni tok po standardu IEC 60947-7-1
	Meje delovanja zakasnilnega preobremenitvenega releja ob napajanju vseh polov
	Raven onesnaženosti
	Zatezni momenti za preverjanje mehanske trdnosti vijačnih pritrdilnih mehanizmov.
	Gorljivost umetnih mas
	Vrste nizkonapetostnih razdelilnih omrežij
	Označevanje kablov
	Koristni nasveti za zaščito pred prenapetostjo
	Primeri vezalnih načrtov za odvodnike prenapetosti tipa TTV v nekaterih razdelilnih omrežjih
	Kombinacija za zagon motorja
	Oznake na električnih izdelkih
	Oznake na električnih izdelkih
	Seznam standardov
	Popis šifer
	1-9
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	N
	O
	P
	R
	S
	T
	U
	V
	W
	Y
	Z

	Certificate




