GAMA DE PRODUSE
REȚELE ELECTRICE

Rețele electrice

REȚELE ELECTRICE / POZE

2

REȚELE ELECTRICE / CATEGORII

Cămine de tragere
Familia de cămine SW are ca scop schimbarea şi accelerarea lucrărilor executate în șantier. SW Umwelttechnik
produce două tipuri de cămine de tragere utilizate pentru montajul cablurilor electrice: tip CT Di100/100/100/12 și tip
CT Di80/80/80/12, la cerere putem produce și cămine având alte dimensiuni. Căminele de tragere nu necesită alte
lucrări de etanşare sau de protecţie. Cu aceste elemente calitatea execuţiei creşte şi se măreşte foarte mult
productivitatea, implicit timpul de execuţie.

Anvelope din beton pentru posturi de traformare
SW Umwelttechnik produce anvelope din beton pentru posturi de transformare. Anvelopele se produc conform
proiectului în exclusivitate pentru ﬁma Italotehnica. Putem produce anvelope de la cele mai mici dimiensiuni până la
14 m lungime și 60 to ( complet echipate).
Anvelopele sunt echipate de către ﬁrma Italotehnica.
Pentru detalii vizitați: www.italotechnica.ro

Cămine de tragere
Cod Produs Denumire Produse

D
d
g
HINT HEXT Greutate Preț
[cm] [cm] [cm] [cm] [cm] [kg]
[RON]

1100000639

Cămin de tragere CT Di100/100/100/12

100

100

12

100

112

1882

2.874,08

1100000952

Cămin de tragere CT Di80/80/80/12

80

80

12

80

92

1263

2.463,45

Plăci de acoperire
Cod Produs Denumire Produse

LEXT lEXT
H
[cm] [cm] [cm]

1100000640

Placă cămin de tragere PCT 124/124/20

124

124

20

663

777,56

1100000953

Placă camin de tragere PCT 104/104/20

104

104

20

418

515,91
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Greutate Preț
[kg]
[RON]

REȚELE ELECTRICE / AVANTAJE / REFERINȚE

Avantajele căminelor rectangulare din beton
Caracteristica importantă a căminelor de tragere, o constituie adaptarea la diferite soluții care până în momentul de
față puteau ﬁ realizate numai în construcție monolit.

- avantajos din punct de vedere al timpului de execuție;
- montaj ușor și rapid.
- poate ﬁ supus solicitărilor imediat;
- montaj independent de condițiile meteorologice;
- suprafața inferioară și exterioară netedă;
- pot ﬁ realizate cămine cu un număr mare de racorduri
- diferite posibilități de construcție, care pe șantier sunt foarte diﬁcil de realizat

REȚELE ELECTRICE / REFERINȚE
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