
Dispozitive de împământare

Gama de produse Ensto conține 
dispozitive de împământare pentru 
liniile aeriene de joasă tensiune.



Ensto este un grup industrial 
internațional fondat în 1958, specializat 
în dezvoltarea, producția și comercia-
lizarea de sisteme și accesorii electrice. 
Ensto operează în prezent în 18 țări, 
exportă în peste 80 de țări și are mai 
mult de 1300 angajați.

Produsele Ensto au un rol semnifi-
cativ în construcția și întreținerea rețe-
lelor de energie electrică. Produsele pot 
fi întâlnite în instalații electrice, soluții 
de iluminat și diverse sisteme de 
monitorizare și control de înaltă 
tehnologie din locuințe, precum și din 
clădiri publice și de birouri. Cola-
borarea apropiată cu clienții, 
informarea directă și disponibilitatea 
promptă a produselor de înaltă calitate 
sunt elementele cheie ale Ensto în 
deservirea clienților.

Divizia Rețelele Electrice a Ensto 
Divizia de Rețele Electrice, una din 

cele trei divizii principale ale grupului 
Ensto, este unul din cele mai mari 
grupuri internaționale de companii din 
Europa care dezvoltă, produce și 
comercializează accesorii pentru con-
strucția de rețele și oferă soluții pentru 
distribuția și transportul electricității. 
Principalele linii de produse sunt 
Materiale pentru Linii Electrice Aeriene 
și Materiale pentru Cabluri Subterane. 
Avem birouri de vânzări în Scandinavia, 
Europa Centrală, țările baltice, Rusia, 
Ucraina și  Kazakhstan.

Producție
Ensto Utility Networks oferă accesorii 
și soluții pentru:

• Linii electrice aeriene ≤ 1.0 kV pe 
bază de sisteme de fascicule de 
cabluri aeriene (ABC)

• Linii de medie tensiune (pentru 
conductori izolați și neizolați)

• Linii de cabluri subterane (gama 
noastră de cabluri subterane 
acoperă accesoriile de joasă și 
medie tensiune)

Avem unități de producție în Finlanda, 
Estonia, și Rusia.

Fiabilitatea Ensto se bazează pe

• Dezvoltarea puternică a produselor 
în colaborare cu clienții noștri

• Produse, care sunt ușor de instalat, 
sigure, fiabile și eficiente din punct 
de vedere al costurilor

• Instruire profesională a clienților și 
asistență tehnică

• Testare continuă în laborator în 
diverse condiții de mediu, pentru 
proprietățile electrice și mecanice

• Products, which meet various 
inter-national standards such as 
IEC and EN and national standards 
VDE/DIN, etc.

Calitate certificată
Fabricile Ensto Utility Networks au 
primit atât certificatele pentru sistemul 
calității ISO 9001 și ISO 140001 pentru 
sistemul de management al mediului. 
Produsele noastre de înaltă calitate fac 
posibilă construirea de rețele electrice 
cu frecvență mică a întreruperilor în 
alimentare.

Ensto pe scurt



Dispozitive de împământare

ST196.2 Dispozitiv de împământare pentru SZ51 și SZ152
Dispozitivele de împământare sunt utilizate pentru legarea temporară la pământ a rețelei de 
joasă tensiune în timpul lucrărilor de instalare, prin conectarea dispozitivului de împământare 
la disjunctorul cu fuzibili al stâlpului. Aplicabil pentru disjunctoare tripolare de 160 A. 
Conductorul este inclus. Curent de scurt-circuit 9 kA/1 s. Se livrează cu un conductor de 
împământare din Cu de 35 mm2, cu lungime de 3 m și un conector.
Tip Cod Greutate (kg) Ambalaj 

(buc.)
ST196.2 6418677417436 2.8 1

ST197.2 Dispozitiv de împământare pentru SZ56, SZ56.1, SZ156
Dispozitivele de împământare sunt utilizate pentru legarea temporară la pământ a rețelei de 
joasă tensiune în timpul lucrărilor de instalare, prin conectarea dispozitivului de împământare 
la disjunctorul cu fuzibili al stâlpului. Aplicabil pentru disjunctoare tetrapolare (3 + N) de 160 A 
Curent de scurt-circuit 9 kA/1 s. Se livrează cu un conductor de împământare din Cu de 35 
mm2, cu lungime de 3 m și un conector.
Tip Cod Greutate (kg) Ambalaj 

(buc.)
ST197.2 6418677432705 2.8 1

ST72.5 Dispozitiv de împământare pentru SZ41
ST72.5 este utilizat pentru legarea la pământ a rețelei de joasă tensiune în timpul lucrărilor de 
instalare, prin conectarea dispozitivului de împământare la disjunctorul cu fuzibili al stâlpului. 
Aplicabil pentru disjunctoare tripolare de 400 A. Clema nu este inclusă în furnitură.

Tip Cod Greutate (kg) Ambalaj 
(buc.)

ST72.5 6418677405594 0.067 1

ST72 Dispozitiv de împământare pentru SZ46
ST72 este utilizat pentru legarea la pământ a rețelei de joasă tensiune în timpul lucrărilor de 
instalare, prin conectarea dispozitivului de împământare la disjunctorul cu fuzibili al stâlpului. 
Aplicabil pentru disjunctoare tetrapolare (3+N) de 400 A. Clema nu este inclusă în furnitură.

Tip Cod Greutate (kg) Ambalaj 
(buc.)

ST72 6418677405587 1.750 1

ST251 Unealtă de ținere pentru conectori
ST251 se utilizează pentru ținerea conectorului în timpul strângerii bolțurilor. Este 
recomandată în special pentru conectorii subterani cu bolț cu cap tăiat cu diametre între 14 
to 40 mm. Aplicabil pentru lucrul sub tensiune până la 1000 V ca și 1500V cc. Izolată conform 
standardelor EN60900/IEC900.

Tip Cod Greutate (kg) Ambalaj 
(buc.)

ST251 6418677457401 0.350 1
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Din punctul de vedere al Ensto, informațiile cuprinse în această broșură sunt corecte și precise. Ne rezervăm dreptul de a 
face modificări la specificații, materiale și metode de producție, fără notificare prealabilă. Vă rugăm să luați la cunoștință că 
trebuie să evaluați independent compatibilitatea fiecărui produs cu aplicația dorită. Ensto nu oferă nici o asigurare asupra 
unei anume calități sau performanțe. Responsabilitățile noastre pentru produse sunt stabilite în “Orgalime S 2000 Condiții 
generale pentru furnizarea produselor mecanice, electrice și electronice”. Produsele trebuie instalate doar de către 
persoane calificate, având cunoștințele solicitate pe plan național. Ensto nu este responsabil pentru distribuitorii săi, sau 
pentru orice utilizare neadecvată, instalare incorectă sau ignorarea oricăror prevederi privind siguranța sau a altor 
prevederi naționale.
Copyright © Ensto Oy 2009, Ensto™
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Ensto Finland Oy
Ensio Miettisen katu 2, P.O. Box 77
06101 Porvoo
utility.networks@ensto.com
www.ensto.com
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Boniplast Systems s.r.l.
Șos. Dobroești, Nr. 9, Sector 2, București

Tel./Fax: 021 627 0184
GSM:  0744 559 404 / 0722 559 404

E-mail:  office@boniplast.ro
www.boniplast.ro




