Plastelec, výrobce kabelů pro dům, ale i jadernou elektrárnu

V roce 2012 ATD rozšířila nabídku o výrobky
francouzské firmy
,

která byla v roce 1961 založena a do současnosti
je řízena rodinou TAMET.
S pouhými 180 zaměstnanci působícími ve čtyřech
závodech vyrábí mimo kabelů pro všeobecné
použití, kabely splňující požadavky telekomunikací,
letectví, těžkého průmyslu, ale i jaderných
elektráren, železnic a vojenského průmyslu. Výčet
možných izolací je nezvykle široký od PVC , přes
ETFE, FEP, PUR, silikon, polyolefin, skleněná a
minerální vlákna až po kompozitní materiály.
Nejen za povšimnutí stojí i sortiment izolačních a
ochranných bužírek a opletů. Souhrnně řečeno:

Plastelec
dokáže
pružně
reagovat a tím uspokojit
potřeby svých zákazníků.

Struktura společnosti a její výrobky:
Plastelec Cables
Nízkonapěťové i vysokonapěťové vodiče a kabely
Standartní kabely
Vysokoteplotní, speciální a zákaznické kabely
Plastelec Braid:
Kulaté i ploché lanované vodiče
Stínící a ochranné metalické oplety a pásky
Plastelec tubes:
Izolační pláště, profily, trubičky
Hadice pro nízko a středně-tlaké aplikace
CGP:
Speciální, zákaznické kabely a vodiče
Kabely se zvýšenou požární odolností
Kabely pro letecký a vojenský průmysl

®

ELECSUN® Kabely pro nové zdroje energie – vhodné
mobilní i pevně instalované fotovoltaické panely
Jádro cínované měděné lanko třídy 5 dle IEC
60228
Bezhalogenová izolace Polyolefin.
®
Plášť z certifikovaného materiálu Plastherm
Teplotní rozsah -40+120 ºC (krátkodobě 150 ºC)
Provozní napětí 600/1000V, test 6500 V

IMMERCAB® EP Kabely do pitné vody a potravinářský
průmysl
Jádro cínované měděné lanko třídy 5 dle IEC
60228
Izolace jádra: „Cross linked“ polyolefin
Opláštění termoplastická guma
Ideální pro ponorná čerpadla, senzory …..
Teplotní rozsah -20+80 ºC
Provozní napětí 600/1000V, test 3000 V

____________________________________________________________________________________

Z dalších produktů vybíráme:
UMBILICAL - do prostředí s radiací až 107 rad
ROBOTICS – extrémně flexibilní, odolávající olejům,
vysoce chemicky odolné
Military – UV a otěru odolný, vysoce flexibilní

Více informací najdete na:
www.atd-elektronik.cz

.

www.plastelec.com

.

tel: +420 379 723 915

.

Email: info@atd-elektronik.cz .

