


Przepusty kablowe innowacyjne rozwiązanie będące alternatywą dla dławików
kablowych, jeśli do przepuszczenia przez gródź jest więcej przewodów.

Używane w przemyśle, przy budowie maszyn, szaf elektrycznych itp. 
Szybki czas montażu sprawia, że wybranie dedykowanego przepustu kablowego

wychodzi taniej niż użycie kilkunastu dławików.  
W naszej ofercie są przepusty w różnych konfiguracjach - od wersji modułowych,

poprzez gotowe przepusty płytkowe po wkładki uszczelniające grodzie. Charakteryzują
się dużą szczelnością do IP68. 

Duże możliwości konfiguracyjne sprawiają, sprawdzą się w praktycznie każdej
sytuacji, gdzie jest problem w przepuszczeniem i uszczelnieniem przewodów. 

 



Klamry uziemiające to rozwiązanie
pomagające uziemić przewody elektryczne.

Klamry dostępne są w różnych wariantach
rozmiarowych oraz montażowych, łącznie z

bezpośrednim montażem na szynie DIN.
Możliwość zakupu praktycznej walizki z

wieloma wariantami klamer.
 

Opaski zaciskowe detektowalne FVM
służą m.in do montażu kabli i są zgodne z

certyfikatem FDA co umożliwia stosowanie
ich w przemyśle spożywczym i

farmaceutycznym. W procesie produkcji
dodawany jest metaliczny pigment, który

sprawia, że opaski kablowe są wykrywalne
przez promieniowanie rentgenowskie i

detektory metalu. Mogą być stosowane w
procesie HACCP redukując ryzyko

skażenia żywności. Niebieski kolor opaski
ułatwia jej wizualne rozpoznanie.



System poliamidowy znajduje zastosowanie jako
ochrona mechaniczna kabli i przewodów elektrycznych

w przemyśle, kolejnictwie (dzięki certyfikatowi EN
45545), robotyce, automatyce, budowie maszyn 

i urządzeń, motoryzacji, energetyce i elektroinstalacjach. 
W naszej ofercie są peszle o różnych właściwościach 

i odporności ogniowej UL 94 HB,V2, V1 i V0.
Charakteryzują się dużą odpornością na uszkodzenia

mechaniczne i na zmęczenie w aplikacjach
dynamicznych. Peszle są kompatybilne z całą gamą

złączek prostych, kątowych i trójników.
Charakteryzują się bardzo łatwym systemem zamykania
i wygodnym montażem peszla w złączce, zapewniając

jednocześnie w standardzie doskonały stopień
szczelności IP68. Wysoka szczelność zapewniona jest na

połączeniu złączka-peszel i na połączeniu gwintowym
dzięki uszczelce TPU (która jest wtryskiwana do złączki

na etapie produkcji).
 



Rury elektroinstalacyjne stalowe
TZR wykonane są z blachy

ocynkowanej ogniowo metodą
SENDZIMIRA (UNI EN 10327).

Doskonale nadają się do instalacji, 
w których wymagana jest duża

odporność mechaniczna oraz na
korozję. Istnieje możliwość gięcia 
na zimno. Rury są kompatybilne 

z całą gamą złączek.
 

Peszle metalowe giętkie wykonane ze
stali ocynkowanej, ze stali nierdzewnej lub
mosiądzu mogą być wykonane w różnych

wersjach z pokryciem lub bez.
Wszystkie należą do peszli

wzmocnionych (wzmocniony zamek
peszla) czyli bardziej odpornych na

rozerwanie. Charakteryzują się dobrą
odpornością na korozję, bardzo dużą
elastycznością i szczelnością. Peszle są

kompatybilne z całą gamą złączek
prostych i kątowych.



Kolumny sygnalizacyjne  stanowią proste i
skuteczne rozwiązanie ostrzegawcze dla maszyn i

urządzeń przemysłowych. Konstrukcja
modułowa pozwala na własną, dowolną

konfigurację. Wysoki stopień szczelności IP65
powoduje że kolumny są całkowicie

zabezpieczone przed kurzem i strumieniem wody
o niskim ciśnieniu. Możliwość montażu osobnego

elementu dźwiękowego standardowego jak i o
zwiększonej intensywności. Kolumny

sygnalizacyjne mogą emitować światło w trybie
ciągłym lub przerywanym (błyskowym). 

Dostępne wiele wersji

Innowacyjne urządzenia oświetleniowe, sterujące i sygnalizacyjne LED do
zastosowań przemysłowych, opracowane w oparciu o różnorodne wymagania

naszych klientów.. 
 Dodanie naszych zaawansowanych rozwiązań oświetleniowych LED, które

można bezproblemowo zintegrować z istniejącymi systemami automatyki
przemysłowej i zarządzania budynkami, dodatkowo zwiększając

bezpieczeństwo, produktywność i całkowity koszt posiadania naszych opraw.
 



 
Przeznaczone są do zastosowań

przemysłowych takich jak sterowanie
przemysłowe i automatyka

przemysłowa. Charakteryzują się
kompaktowymi rozmiarami, dużą
praktycznością i wygodą stosowania.

Najnowocześniejsza konstrukcja zasilaczy
gwarantuje dużą odporność na trudne

warunki przemysłowe.
 

W naszej ofercie można znaleźć również
wysokiej jakości impulsowe zasilacze
przemysłowe włoskiej firmy Detas. Jest to

seria wysoce wydajnych i stabilnych
zasilaczy przemysłowych przeznaczonych
do montażu na szynach DIN (TS35/7,5

lub TS35/15).
 



Ładowarki do pojazdów elektrycznych
Arpeo jest dystrybutorem wysokiej

jakości, produkowanych w europejskich
zakładach ładowarek do pojazdów

elektrycznych. W naszej ofercie znajdują
się ładowarki od najmniejszych typu

"snake", poprzez Wallboxy, aż po stacje
szybkiego ładowania 150 kW montowane

np. przy autostradach.
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Rowery elektryczne
To najnowsza grupa produktów w naszej

ofercie. Marka ZION  to pełna gama
świetnie wyposażonych rowerów

elektrycznych. ZION to połączenie
designu i sprawdzonych komponentów.

 


