Firma LEGRAND to znany na całym świecie producent i lider osprzętu
elektroinstalacyjnego niskiego napięcia. Siedziba firmy LEGRAND mieści się w
Limoges, we Francji. Jest to światowe centrum firmy zatrudniającej w sumie ponad
25.000 pracowników z 51 krajów świata. LEGRAND swoje wyroby sprzedaje między
innymi w USA, Włoszech, Francji, Kanadzie, Niemczech, Polsce, Szwecji, Norwegii,
Rosji i wielu innych krajach. Corocznie publikowane jest kilkadziesiąt katalogów w
ponad 15 językach.
Oferta Asortyment firmy LEGRAND podzielony został na trzy główne grupy:
1. rozdział energii:
- wyłączniki i rozłączniki mocy,
- aparaty zabezpieczające,
- aparaty łączeniowe, sterownicze i akcesoria,
- rozdzielnice i obudowy
2. budownictwo ogólne:
- rozprowadzanie instalacji elektrycznych,
- osprzęt elektroinstalacyjny,
- instalacje teleinformatyczne, dzwonki, domofony, alarmy,
- sterowanie oświetleniem, oświetlenie awaryjne
3. przemysł:
- szafy i szafki przemysłowe,
- zabezpieczanie, zasilacze, transformatory,
- osprzęt instalacyjny,
- gniazda przemysłowe, osprzęt EX.
Komponenty firmy LEGRAND.
Zabezpieczenia. Duze moce.
Wyłączniki mocy i bloki różnicowe DPX
Akcesoria elektryczne do DPX
Rozłączniki Vistop
Zabezpieczenia.
Aparaty modułowe.
Wyłączniki nadprodąwe
Rozłączniki izolacyjne
Wyłączniki i bloki różnicowoprądowe
Ochronniki p.przepięciowe Wyłączniki silnikowe
Sterowanie.

Lampki, przyciski, styczniki.
Zarządzanie energią
Sterowanie
Mierniki elektryczne
Transformatory bezpieczeństwa
Akcesoria, gniazda na szynę, system druku etykiet
Rozdzielnice, szafki i szafy.
Tablice i szafki Ekinoxe
Szafki pod tynk
Szafki na tynk Plexo
Osprzęt do szafek Atlanic i Marina
Szafki Armural
Szafki i szafy XL

Produkty Legrand

Oferta Legrand FAEL to systemowe rozwiązania w zakresie dystrybucji energii oraz
zabezpieczenia instalacji elektrycznych. Produkty spełniają wymogi norm, posiadają
atesty i międzynarodowe certyfikaty gwarantujące wysoką jakość. Ponad 6.000
produktów:
elektryczne aparaty modułowe do zabezpieczania, sterowania, pomiaru i sygnalizacji
wyłączniki i rozłączniki mocy
szafy i rozdzielnice energii elektrycznej
systemy prowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych
osprzęt elektroinstalacyjny
rozwiązania instalacji alarmowych, przywoławczych, bezpieczeństwa, kontroli
dostępu.

Aparaty zabezpieczające
Wyłączniki nadprądowe
Podążając drogą poszukiwań nowoczesnych
i niezawodnych rozwiązań technicznych
Legrand FAEL stworzył serię wyłączników
nadprądowych S 300. Spełniają one wszystkie
wymagania bezpieczeństwa. Wykonania 1, 2, 3
i 4-biegunowe. Ponad 180 aparatów
obejmujących szerokie spektrum prądów
znamionowych od 0,3 do 125 A
w charakterystykach B, C i D. Wyłączniki S 300
posiadają bogate wyposażenie dodatkowe.
Cechuje je wyjątkowo prosty i wygodny montaż.
Konstrukcja przyłączy pozwala na wykonanie
podłączeń przewodami, szynami łączeniowymi,
grzebieniowymi i sztyftowymi.
Aparaty zabezpieczające
Wyłączniki różnicowoprądowe
Wyłączniki różnicowoprądowe stanowią część
bogatej rodziny aparatów modułowych
oferowanych przez Legrand FAEL. W rodzinie
tej znajdziecie Państwo wszystkie grupy
aparatów, jakie są niezbędne w nowoczesnych
instalacjach elektrycznych. Spełniają one
wszelkie wymagania z zakresu bezpieczeństwa
dla każdego rodzaju pomieszczeń (mieszkanie,
dom, biuro, sklep, hala przemysłowa itd.).

