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                         IZOLATOARE COMPOZITE ȘI ECHIPAMENTE CU IZOLATOARE COMPOZITE

SC AMA ENERGY INVEST SRL comercializează o gamă vastă de izolatoare compozite, și echipamente cu izolatoare compozite. 

Materialele utilizate, echipamentele tehnologice și experiența fabricantului recomandă aceste produse ca fiind de cea mai 

bună calitate. Ele sunt omologate și respectă cerințele și normele actuale.

De asemenea, societatea noastră comercializează izolatori ceramici și echipamente cu izolatori ceramici de medie și înaltă 

tensiune.

IZOLATOARE COMPOZITE MT 

-          tip tijă de 24 kV 

-          tip suport de 24kV (tip ISNS sau cu clemă cu alunecare controlată)

-          tip suport (ptr. separatoare, cadre de siguranțe, etc.) de 24 kV; 12,5 kV; 6 kV; 3,6 Kv

1 Izolator compozit tip tijă (tracțiune) de 24 kV cod H 24.80.445,5TT (Nivel poluare : IV)

2 Izolator compozit tip suport (tip ISNS) de 24 kV cod  X 24.07.260-R (Nivel poluare : IV)

3 Izolator compozit tip suport cu clemă cu alunecare de 24 kV cod  X 24.07.260-C  (Nivel poluare : IV)

4 Izolator compozit tip tijă (tractiune)de 24 kV cod  L 24.80.361.TT (Nivel poluare : II)

5 Izolator compozit tip suport (tip ISNS)  de 24 kV cod P 24.07.293  (Nivel poluare : II)

6 Izolator compozit tip suport cu clemă cu alunecare de 24 kV cod P 24.07.293-C  (Nivel poluare : II)

7 Izolator compozit tip suport cu clemă ptr.ocolire, montaj orizontal/vertical,de 24kV cod P 24.07.293-V/O (Nivel pol: II)

8 Izolator compozit tip suport (ptr. aparataj, câmp de bară, etc.) de 24 kV cod  X 24.07.260-B  (Nivel pol: IV) – L=260mm

9 Izolator compozit tip suport ptr. câmp de bară, etc.  de 12,5  kV cod W.12,5.05.174  (Nivel poluare : IV) – L=174mm

10 Izolator compozit tip suport (ptr. aparataj, câmp de bară, etc.) de 7,5 kV cod A 7,5.05.130;  (Nivel pol: IV) – L=130 mm

11 Izolator compozit tip suport (ptr. aparataj, câmp de bară, etc.)de 3,6 kV cod R 3,6.05.114;  (Nivel pol: IV) – L=115 mm

12 Izolator compozit tip suport cu clemă pentru susținerea barelor, cod  X 24.07.260 ; cu clema G;  (Nivel poluare : IV) 

13 Izolator compozit de trecere ; cod M.24.630.03.500 (Nivel poluare : IV)

NR 

CRT LANȚURI CU IZOLATOARE COMPOZITE MT

1 Lanț dublu de întindere cu izolatoare compozite tip tijă cod L24.80.361 TT, clemă  CTPF 120 –Niv. pol. II – F.M.sau F.E.

2 Lanț dublu de întindere cu izolatoare compozite tip tijă cod H24.80.445,5,  clemă  CTPF 120 –Niv. pol. IV – F.M.sau F.E

3 Lanț simplu de întindere cu izolatoare compozite tip tijă cod L24.80.361 TT, clemă  CTPF 120 –Niv. pol. II –F.M.sau F.E.

4 Lanț simplu de întindere cu izolatoare compozite tip tijă cod H24.80.445,5,  clemă  CTPF 120 –Niv. pol. IV -F.M.sau F.E

5 Lanț dublu de susținere cu izol. compoz. tip tijă cod L24.80.361 TT,  clemă  CLAMS 35-120 –Niv. pol. II FM(„V”) sau F.E.

6 Lanț dublu de susținere  cu izol. compoz. tip tijă cod H24.80.445,5 TT, clemă CLAMS 35-120 –Niv. pol. IV –FM(„V”)/F.E

7 Lanț simplu de susținere cu izol. compoz. tip tijă cod L24.80.361 TT, clemă CLAMS 35-120 –Niv. pol. II – F.M(„V”) / F.E.

8 Lanț simplu de susținere cu izol. compoz. tip tijă cod H24.80.445,5, clemă CLAMS 35-120 –Niv. pol. IV – FM(„V”) / F.E.

9 Lanț dublu de întindere cu izolatoare compozite tip tijă cod L.24.80.361 TT, clemă CLAMI  35-50-Nivel de pol.II-FM/F.E

10 Lanț dublu de întindere cu izolatoare compozite tip tijă cod L.24.80.361 TT, clema CLAMI 70-95-Nivel de pol. II-FM/F.E

11 Lanț simplu de întindere cu izolatoare compozite tip tijă cod L.24.80.361 TT, clemă CLAMI 35-50-Nivel de pol.II-FM/FE

12 Lanț simplu de întindere cu izolatoare compozite tip tijă cod L.24.80.361 TT, clemă CLAMI 70-95-Nivel de pol.II-FM/FE

13 Lanț dublu de întindere cu izolatoare compozite tip tijă cod H24.80.445,5 TT,clemă CLAMI 35-50-Niv. de pol.IV-FM/FE

14 Lanț dublu de întindere cu izolatoare compozite tip tijă cod H24.80.445,5 TT, clemă CLAMI 70-95-Niv. de pol.IV-FM/FE

15 Lanț simplu de întindere cu izolatoare compozite tip tijă cod H24.80.445,5TT,clemă CLAMI 35-50-Niv. de pol.IV-FM/FE

16 Lanț simplu de întindere cu izolatoare compozite tip tijă cod H24.80.445,5TT,clemă CLAMI 70-95-Niv. de pol. IVFM/FE

NR. 

CRT
SEPARATOARE JT

1 Separator  tripolar de exterior–rotativ vertical–tip RVTP 3,6kV/200/400/630A, cu  CLP, interblocaj mecanic, set montaj și  disp. de acționare

2
Separator tripolar de exterior–rotativ vertical–tip RVT 3,6kV/200/400/630A, fără CLP, protecție contacte principale la arc electric, set montaj

și  disp. de acționare

3 Separator  tripolar de interior–rotativ vertical–tip RVTi 3,6kV/1250A, fără  CLP, set montaj și disp. de acționare

NR 

CRT



4 Separator  tripolar de interior–rotativ vertical–tip RVTi 3,6kV/2000A, fără  CLP, set montaj și disp. de acționare

5 Separator  tripolar de interior–rotativ vertical–tip RVTi 3,6kV/3150A, fără  CLP, set montaj și disp. de acționare

NR. 

CRT
SEPARATOARE MT

1
Separator tripolar de exterior–rotativ vertical–tip RVTP 24kV/400-630A, cu CLP, interblocaj mecanic, protecție contacte principale la arc

electric, set montaj și  disp. de acționare

2
Separator tripolar de exterior–rotativ vertical–tip RVT 24kV/400-630A, fără CLP, protecție contacte principale la arc electric, set montaj și

disp. de acționare

3
Separator tripolar de exterior–rotativ vertical–tip ROTP 24kV/400-630A, dublă rupere a arcului electric, cu CLP, interblocaj mecanic, set

montaj și  disp. de acționare

4
Separator tripolar de exterior cu acționare electric – rotativ vertical – tip RVTe 24kV/400-630A, Id:40kA, It: 16 kA, Uc: 220 Vca, IP 65, T: -25°C la

+65°C, motor liniar (Thomson - USA; fără întreținere), fără CLP. Opțional: CLP, GSM,SCADA.

5 Separator tripolar de ext.–tip RVTP 12,5kV/1250A, cu CLP, interblocaj mecanic, set montaj și disp. de acționare

6 Separator tripolar de ext.–tip RVTP 12,5kV/400-630A, cu CLP, interblocaj mecanic, set montaj și disp. de acțion.

7 Separator tripolar de ext.–tip RVT 12,5kV/1250A, fără CLP, set montaj și disp. de acționare

8 Separator tripolar de ext.–tip RVT 12,5kV/400-630A, fără CLP, set montaj și disp. de acționare


