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System automatyki SmartPL Ropam
OneLinkPLC Zestaw sterowników OneLinkPLC; praca autonomiczna w instalacji 

elektrycznej, sterowanie punkt do punktu (sterowane gniazdo elektryczne); 

komunikacja SmartPLC; wymiary fi50mm, h=30mm; montaż w puszce 

fi60mm; zasilanie 230VAC

308,13 379,00

Hub-

SimplePLC-

D4M

Autonomiczny koncentrator sieci SmartPLC dla systemu SimplePLC; 

sterowanie łącznikami IO-SimplePLC/IOE-SimplePLC za pomocą 

wejść/wyjść; obsługa 8 urządzeń SmartPLC; kompatybilność z 

ekspanderami EXP-I8-RN, EXP-O8R-RN Ropam; obudowa na szynę DIN; 

12VDC

201,63 248,00

IO-SimplePLC Sterowany łącznik systemu SimplePLC; komunikacja SmartPLC z Hub-

SimplePLC po budynkowej instalacji elektrycznej NN; wyjście 

przekaźnikowe 10A/250V; wejście dwustanowe ON/OFF, potencjałowe 

N/L, do obsługi włącznika lub przycisku jednobiegunowego; fi50x30mm; 

zas. 230VAC

165,85 204,00

Hub-IQPLC-

D4M

Koncentrator systemowy systemu IQPLC; kompatybilność z systemem 

OptimaGSM: magistrala RopamNET, (LogicProcessor, logika + stany); 

dwukierunkowa komunikacja po linii zasilania NN (230VAC); obsługa 8 

urządzeń IQPLC; obudowa na szynę DIN, 4 moduły DIN; 12VDC

201,63 248,00

IOE-IQPLC Inteligentny i sterowany łącznik systemu IQPLC; obciążenie 10A/250V, 

przełączane N zasilania; pomiar mocy odbiornika od 1W-2500W; wejście 

dwustanowe ON/OFF; sterowanie we lokalne lub systemowe w ramach 

OptimaGSM; fi50x30mm; montaż w puszce fi60mm; 230VAC

190,24 234,00

IO-IQPLC Sterowany łącznik systemu IQPLC; obciążenie 10A/250V, przełączane N 

zasilania; wejście dwustanowe ON/OFF, do obsługi włącznika lub 

przycisku; sterowanie wejścia lokalne lub systemowe w ramach 

OptimaGSM; fi50x30mm; montaż w puszce fi60mm; 230VAC

165,85 204,00

PLC-Coupler-

D2M

Sprzęgacz sieci SmartPLC; sprzęganie faz L1-L2-L3 dla potrzeb 

komunikacji SmartPLC; obudowa DIN, 2 moduły

83,74 103,00

EXP-LIGHT16-

RN

Przewodowy sterownik oświetlenia; 16 wyjść; 16 lokalnych wejść 

sterujących; praca systemowa (z NeoGSMIP-64), sterowanie zdalne; 

sterownie lokalne (praca autonomiczna i systemowa); obudowa DIN 12M

1162,60 1430,00
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Szafki montażowe
TPR-15/25/10 Szafka elektroinstalacyjna wewnętrzna; zamknięcie 1-punktowe na zamek 

bębenkowy; blacha 1mm; po 1 otworze fi 38 z góry i z dołu, zaślepione; tył 

pełny; montaż natynkowy; wymiary 150x240x100mm wys./szer./głęb.; 

kolor RAL7035 jasnoszary, gruba struktura

72,36 89,00

TPR-30/20/10 Szafka elektroinstalacyjna wewnętrzna; zamknięcie 1-punktowe na zamek 

bębenkowy; blacha 1mm; po 1 otworze fi38 z góry i z dołu, zaślepione; z 

tyłu wspawana płyta montażowa; montaż natynkowy; wymiary 

300x200x100mm wys./szer./głęb.; kolor RAL7035 jasnoszary, gruba 

struktura

107,32 132,00

TPR-30/30/12 Szafka elektroinstalacyjna wewnętrzna; zamknięcie 1-punktowe na zamek 

bębenkowy; blacha 1mm; po 1 otworze ø38mm zaślepione z góry i z dołu 

do wprowadzenia przewodów; montaż natynkowy; wymiary 

300x300x120mm wys./szer./głęb.; kolor RAL7035 jasnoszary, gruba 

struktura

126,02 155,00

TPR-40x30x14 Szafka elektroinstalacyjna wewnętrzna; zamknięcie 3-punktowe na zamek 

bębenkowy; blacha 1mm; po 2 otwory fi38mm z góry i z dołu, zaślepione; 

z tyłu wspawana płyta montażowa; montaż natynkowy; wymiary 

400x300x160mm wys./szer./głęb.; kolor RAL7035 jasnoszary, gruba 

struktura

202,44 249,00

TPR-40/40/14 Szafka elektroinstalacyjna wewnętrzna; zamknięcie 3-punktowe na zamek 

bębenkowy; blacha 1mm; po 2 otwory fi38mm z góry i z dołu, zaślepione; 

z tyłu wspawana płyta montażowa; montaż natynkowy; wymiary 

400x400x140mm wys./szer./głęb.; kolor RAL7035 jasnoszary, gruba 

struktura

202,44 249,00

TPR-50/50/14 Szafka elektroinstalacyjna wewnętrzna; zamknięcie 3-punktowe na zamek 

bębenkowy; blacha 1mm; po 2 otwory fi38mm z góry i z dołu, zaślepione; 

z tyłu wspawana płyta montażowa; montaż natynkowy; wymiary 

500x500x140mm wys./szer./głęb.; kolor RAL7035 jasnoszary, gruba 

struktura

223,58 275,00

TPR-30/20/10L Szafka elektroinstalacyjna wewnętrzna; zamknięcie 1-punktowe na zamek 

bębenkowy; blacha 1mm; otwór prostokątny przez całą długość; z tyłu 

wspawana płyta montażowa; montaż natynkowy; wymiary 

300x200x100mm wys./szer./głęb.; kolor RAL7035 jasnoszary, gruba 

struktura

107,32 132,00

AWO-654 Obudowa uniwersalna natynkowa, do stosowania wewnątrz; zamykana na 

klucz; blacha ocynkowana zabezpieczona farbą poliestrową; wymiary 

480x360x140mm; kolor: RAL 9003(biały)

262,60 323,00
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Gniazda elektryczne Schneider Electric
GWN130P Gniazdo elektryczne naścienne pojedyncze z uziemieniem; 2P+Z; 

16A/250Vac; max 3680W; zaciski gwintowe; IP20; 61x61x41mm; seria 

PRIMA

10,49 12,90

GWN230P Gniazdo elektryczne naścienne podwójne z uziemieniem; 2x2P+Z; 

16A/250Vac; max 3680W; zaciski gwintowe; IP20; 61x101x41mm; seria 

PRIMA

14,31 17,60

Przenośny osprzęt elektryczny
W121 Wtyczka elektryczna bez uziemienia; 16A/250Vac; max 3520W; IP20; 

proste wyprowadzenie przewodu; do urządzeń 0 klasy izolacji

8,78 10,80

W123 Wtyczka elektryczna bez uziemienia; 16A/250Vac; max 3520W; IP20; 

boczne wyprowadzenie przewodu; obudowa samozatrzaskowa; do 

urządzeń 0 klasy izolacji

7,72 9,50

W124 Wtyczka elektryczna bez uziemienia; 16A/250Vac; max 3520W; IP20; 

boczne wyprowadzenie przewodu; obudowa samozatrzaskowa; do 

urządzeń 0 klasy izolacji

5,20 6,40

W131 Wtyczka elektryczna z uziemieniem; do styku ochronnego kołkowego; 

16A/250Vac; max 3520W; IP20; proste wyprowadzenie przewodu; do 

urządzeń I klasy izolacji

8,86 10,90

WB6 Wtyczka elektryczna z uziemieniem; do styku ochronnego kołkowego; 

16A/250Vac; max 3520W; IP20; boczne wyprowadzenie przewodu; 

obudowa samozatrzaskowa; do urządzeń I klasy izolacji

8,05 9,90

S131 Gniazdo elektryczne przenośne z uziemieniem; do styku ochronnego 

kołkowego; typ 2P+PE/I; 16A/250Vac; max 3520W; proste wyprowadzenie 

przewodu; IP20

8,54 10,50

WP-8A Łącznik elektryczny do wbudowania na kabel; 1-biegunowy; kołyskowy; 

obciążenie rezystancyjne 2,5A/250V; IP20; zaciski śrubowe; do urządzeń II 

klasy izolacji; wytrzymałość temp. 55st.C

7,80 9,60

OR-GB-420 Bezprzewodowe gniazdo sterowane pilotem 1+1; do załączania urządzeń 

elektrycznych za pomocą pilota lub przycisku na odbiorniku; zasięg do 

25m; obciążenie do 1000W; odbiornik 52x111x65 biały; pilot 

43x114x12mm biały; zas. pilota 1xCR2032

45,77 56,30

OR-GB-417 Bezprzewodowe gniazda sterowane pilotem 3+1; do włączania i 

wyłączania urządzeń elektrycznych za pomocą pilota lub przycisku na 

odbiorniku; zasięg do 25m; obciążenie do 1000W; odbiornik 52x111x65 

biały; pilot 43x114x12mm biały; zas. pilota 1xCR2032

99,19 122,00
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Przedłużacze elektryczne
3G/U 1,5m 

LENA

Przedłużacz elektryczny 3-gniazdkowy z uziemieniem; gniazdo typu listwa; 

razem 16A/250V; przesłona torów prądowych; przewód H05VV-F 

3x1,0mm2; wtyczka UNI-SCHUKO; długość 1,5m; kolor biały

19,11 23,50

3G/U 3m LENA Przedłużacz elektryczny 3-gniazdkowy z uziemieniem; gniazdo typu listwa; 

razem 16A/250V; przesłona torów prądowych; przewód H05VV-F 

3x1,0mm2; wtyczka UNI-SCHUKO; długość 3m; kolor biały

24,31 29,90

3G/U 5m LENA Przedłużacz elektryczny 3-gniazdkowy z uziemieniem; gniazdo typu listwa; 

razem 16A/250V; przesłona torów prądowych; przewód H05VV-F 

3x1,0mm2; wtyczka UNI-SCHUKO; długość 5m; kolor biały

33,33 41,00

4G/U 3m LENA Przedłużacz elektryczny 4-gniazdkowy z uziemieniem; gniazdo typu listwa; 

razem 16A/250V; przesłona torów prądowych; przewód H05VV-F 

3x1,0mm2; wtyczka UNI-SCHUKO; długość 3m; kolor biały

28,46 35,00

4G/U 5m LENA Przedłużacz elektryczny 4-gniazdkowy z uziemieniem; gniazdo typu listwa; 

razem 16A/250V; przesłona torów prądowych; przewód H05VV-F 

3x1,0mm2; wtyczka UNI-SCHUKO; długość 5m; kolor biały

36,59 45,00

Listwy zabezpieczające EVER
Classic 1.5m Listwa antyprzepięciowa Classic 1,5m EVER; długosć przewodu 1,5m; 5 

gniazd sieciowych; zabezpieczenie przed przepięciami i zakłóceniami; 

bezpiecznik automatyczny 10A; podświetlany wyłącznik dwubiegunowy; 

wymiary 64x345x50mm; kolor czarny

42,28 52,00

Classic 3m Listwa antyprzepięciowa Classic 3m EVER; długosć przewodu 3m; 5 

gniazd sieciowych; zabezpieczenie przed przepięciami i zakłóceniami; 

bezpiecznik automatyczny 10A; podświetlany wyłącznik dwubiegunowy; 

wymiary 64x345x50mm; kolor czarny

48,78 60,00

Classic 5m Listwa antyprzepięciowa Classic 5m EVER; długosć przewodu 5m; 5 

gniazd sieciowych; zabezpieczenie przed przepięciami i zakłóceniami; 

bezpiecznik automatyczny 10A; podświetlany wyłącznik dwubiegunowy; 

wymiary 64x345x50mm; kolor czarny

55,28 68,00

Office Plus Listwa antyprzepięciowa OFFICE PLUS EVER; 7 gniazd sieciowych; 

zabezpieczenie przed przepięciami i zakłóceniami; bezpiecznik 

automatyczny 10A; podświetlany wyłącznik dwubiegunowy; dwuczęściowa 

konstrukcja listwy; wymiary 55x270x38mm (jednostka dolna) i 

60x178x50mm (jednostka górna); kolor biały

129,27 159,00

Firmom instalatorskim i handlowym oferujemy rabaty!
Zastrzegamy możliwość zmiany cen!
Aktualizacja: 11.01.2023
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