
Przemysłowe wtyczki, gniazda,

rozdzielnice i zestawy gniazd.

light

...wtyczki i gniazda jednofazowe.





PCE Polska to przedsiębiorstwo o profilu produkcyjno-handlowym, które 
już od 1994 roku dostarcza Klientom krajowym i zagranicznym najwyższej 
jakości osprzęt siłowy. Nasza firma należy do międzynarodowej grupy PCE  
i jest polskim odziałem firmy PC Electric GmbH z siedzibą w Austrii. Od wielu 
lat rozwijamy się, dążąc do sukcesywnego doskonalenia swoich produktów 
i usług, aby zapewniać Klientom korzyści trwale kojarzone z marką. 

Specjalnie do pracy w trudnych warunkach dla służb alarmowych i jednostek 
ratowniczych, zaprojektowaliśmy serię produktów z naciskiem na wysokie 
standardy, solidną konstrukcję oraz niezawodność.

LUMINA nowa seria wtyczek i gniazd jednofazowych obok wysokiego 
stopnia szczelności oraz wytrzymałości wyposażona jest w elementy 
fotoluminescencyjne (świecące) lub odblaskowe tak aby zapewnić 
bezpieczeństwo podczas słabych warunków oświetleniowych lub w trakcie 
całkowitej ciemności.

Niezwykle bogata i wciąż poszerzająca się oferta odpowiada potrzebom 
nawet najbardziej wymagających Klientów. Nasz  zespół techniczno-
konstruktorski czuwa nad stałym doskonaleniem produktów, dzięki czemu 
zawsze jesteśmy w stanie dotrzymać kroku i wymogom rynku zarówno  
w aspekcie technicznym, technologicznym, jak i cenowym.

Cechą wyróżniającą nas spośród producentów branży elektroinstalacyjnej 
jest nie tylko doskonała jakość wyrobów, ale także bardzo krótkie terminy 
realizacji zamówień, co wynika z elastycznego systemu produkcji i świetnie 
opracowanych metod magazynowania. Duża wydajność i nieskomplikowany 
sposób przyjmowania oraz realizacji zamówień umożliwiają nam oferowanie 
przystępnych cen za produkty spełniające najwyższe standardy jakości. 
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Wtyczki i gniazda jednofazowe IP66/68 (2bar/2h) 
z elementami fotoluminescencyjnymi

Przystosowane do pracy w trudnych warunkach - tam gdzie wysokie 
standardy, solidna konstrukcja oraz szczelność są niezbędne.

Wtyczki i gniazda są wyposażone w elementy świecące dzięki czemu 
są dostrzegalne w całkowitej ciemności.

Jednofazowe wtyczki i gniazda 16A / 250V~
z elementami luminescencyjnymi

IP66/IP68 wodoszczelne (2bar/2h)

Zgodne z normą DIN 67510

Gęstość światła 150/22 mcd/m²
Czasu zaniku  ok. 35 godzin



FOTOLUMINESCENCYJNE
Jednofazowe wtyczki i gniazda IP66/IP68

night
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O D B L A S KO W E
Jednofazowe wtyczki i gniazda IP66/IP68



Wtyczki i gniazda jednofazowe IP66/68 
(2bar/2h) z elementami odblaskowymi

Jako alternatywa do luminescencyjnych elementów 
wtyczki i gniazda mogą być wyposażone 
w elementy odblaskowe tak aby zapewnić dodatkowe 
bezpieczeństwo w słabych warunkach oświetleniowych 
lub całkowitej ciemności.

Jednofazowe wtyczki i gniazda 16A / 250V~
z elementami odblaskowymi

IP66/IP68 wodoszczelne (2bar/2h)



www.pce.pl
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