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ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ & ΥΙΟΣ

Λαμαρίνες
Μετασχηματιστών

ΧΟΣΤΑΦΑΝ (ﬁlm polyester)

Η εταιρεία ΠΑΝΟΣ ΣΥΝΑ∆ΙΝΟΣ & ΥΙΟΣ Ε.Π.Ε.
ιδρύθηκε το 1968 με κύρια δραστηριότητα την

Μονωτικό υλικό κατάλληλο για
ηλεκτροκινητήρες, γεννήτριες και
μετασχηματιστές κλάσης B 130°C.
∆ιατίθενται σε διατομές από
0,05mm - 0,35mm.

Εργαλεία Ακροδεκτών

Αξεσουάρ Μετασχηματιστών

Πρέσες
ακροδεκτών
χειρός και
υδραυλικές.
Γδάρτες καλωδίων.

Λαμαρίνα μετασχηματιστών ΕΙ και ΕΕ
μονοφασική ΕΙ 30 - ΕΙ 300 και τριφασική ΕΙ 150 - ΕΙ 500 πάχους 0,50mm
και ποιότητα από 1,1 - 2,6 W/Kg.

Αξεσουάρ μετασχηματιστών
όπως: καπάκια, πλαίσια, στηρίγματα
για λαμαρίνα ΕΙ 42 - ΕΙ 240.

αντιπροσωπεία, εισαγωγή και διάθεση στην ελληνική αγορά ειδικού ηλεκτρομηχανολογικού

Καρκάσες Μετασχηματιστών

εξοπλισμού.

Πλαστικές καρκάσες για μετασχηματιστές και FERITES από ΕΙ 30, 42, 48, 54,
66, 75, 84, 96, 108, 120, 150, 180, 240
μονοφασικός Μ/Σ ΕΙ 150, 200, 250, 300,
350, 400, 450, 500 τριφασικός Μ/Σ.
Επίσης διαθέτουμε καπάκια (scatola)
και terminal (πινς) για καρκάσες
μονοφασικές.

Σαν βασικός αντιπρόσωπος μεγάλων οίκων του
εξωτερικού καθώς και βασικός διανομέας του
εργοστασίου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ Α.Ε., η εταιρεία μας αποτελεί τον βασικότερο προμηθευτή
των βιοτεχνιών κατασκευής μετασχηματιστών

BΑΡΙΑΚ (αυτομετασχηματιστής)
ρυθμιστής της τάσης

Ακροδέκτες καλωδίων
Γυμνοί επικασσιτερωμένοι οπής,
δίχαλο μύτης, σύνδεσμοι από
1² έως 10².
Γυμνοί ορείχαλκοι οπής, FASTON,
∆ίχαλο, Μονωμένοι οπής, δίχαλο
μύτης σύνδεσμοι από 1² έως 10².

∆ιαθέτουμε βάριακ μονοφασικά
ανοικτού τύπου από 0,8Α μέχρι
40Α 0-250V και τριφασικά
ανοικτού και κλειστού τύπου
από 1,2Α μέχρι 25Α 0-450V.

και περιελίξεων ηλεκτροκινητήρων σε όλη την
Ελλάδα.
Παρακολουθώντας την εξέλιξη, η εταιρεία μας
διεισδύει ολοένα ταχύτερα σε νέες και εναλλακτικές αγορές, συνάπτοντας νέες συνεργασίες και
διευρύνοντας την γκάμα των προϊόντων μας.

Φερίτης

NOMEX (NMN)

Αντιπροσωπεύουμε το εργοστάσιο
COSMO FERITES LIMITED το οποίο
είναι από τα μεγαλύτερα στην παραγωγή φερίτη της Ασίας, με πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9002.
∆ιαθέτουμε μία ευρεία γκάμα φερίτη
όπως ΕΕ, ΕΙ ΕTD, TOROIDAL, UU και τις
αντίστοιχες πλαστικές καρκάσες.

Μονωτικό υλικό υψηλής
θερμοκρασίας και μεγάλης
αντοχής, κλάσης Η 1*Ο°C.
∆ιατίθενται σε διατομές από
0,05mm - 0,35mm.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε πλη-

Μονωτικά Μακαρόνια

Όργανα μέτρησης
της τάσης και της έντασης

∆ιαθέτουμε μακαρόνια υάλου,
σιλικόνης, ακρυλικά υψηλής
θερμοκρασίας και χρήσης
από -70°C μέχρι 300°C.
∆ιηλεκτρικής αντοχής από
1500V μέχρι 7500V.
∆ιατίθενται σε μεγέθη
από 0,5mm έως 20mm
σε διάφορα χρώματα.

• Αμπερόμετρα 0-20Α, 0-40Α,
0-60Α ΑC 96x96
• Bολτόμετρα έως 500V 96x96
• Πολύμετρα
• Αμπεροτσιμπίδες ψηφιακές
και αναλογικές.

ροφορία ζητήσετε.

Φύλλα βακελίτη 1000 x1000mm
125° C από 0,5mm έως 30mm
κατάλληλο για μονώσεις μπαρών,
πίνακες ηλεκτρικούς κ.λπ.

Πανίτης

Βερνίκια

Βερνίκια μονωτικά για ηλεκτροκινητήρες,
μετασχηματιστές, φρένα κ.λπ. αέρος και
φούρνου, κόκκινα και άχρωμα.
∆ιατίθενται σε συσκευασίες 1lt, 5lt, 25lt.

Φύλλα πανίτη 1000 x1000mm 125° C
από 0,5mm έως 50mm.
Χρησιμοποιείται σε πολλές εφαρμογές (μεγάλη μηχανική αντοχή) όπως
καλούπια, γρανάζια κ.λπ.

Σύρματα περιελίξεων

Πυκνωτές

Βακελίτης

Πρεσπάν

Μονωτικό υλικό κατάλληλο για
ηλεκτροκινητήρες, μετασχηματιστές,
ηλεκτροσυγκολλήσεις κ.λπ.

∆ιαθέτουμε όλη την γκάμα των
πυκνωτών για: φωτισμό, ηλεκτροκινητήρες, ηλεκτρονικές εφαρμογές.
∆ιακρίνονται σε:
A: Μονίμου λειτουργίας από
1μF-60μF 250V
B: Εκκινήσεως από 25-31,5μF έως
250-31μF 250V και από 100-125μF
μέχρι 600-700μF 115V.
Όλοι οι πυκνωτές συνοδεύονται από
πιστοποιητικό ποιότητας και CE.

Μηχανές
• Μηχανές περιελίξεως πηνίων ηλεκτρο
κινητήρων & πηνίων μετασχηματιστών.
• Μηχανές πακεταρίσματος του πυρήνα ΕΙ.
• Μηχανές συγκολλήσεως των ακροδεκτών
(πινς) των μετασχηματιστών.
Αξεσουάρ μηχανών και καλούπια σκαλωτά και ίσια για πηνία.

• Ηλεκτροκινητήρων γεννητριών
θερμικής κλάσης 200° C.
• Mετασχηματισμών ξηρού τύπου
και λαδιού.
• Κινητήρων συμπιεστών
(κομπρεσέρ) που χρειάζεται
υψηλή αντοχή σε FREON 12-22.
• Μετασχηματιστών που
απαιτείται συγκόλληση χωρίς
προηγούμενη μηχανική
αφαίρεση της μόνωσης.
Εύρος παραγωγής από 0,07 έως
5,00mm.

Θερμοσυστελόμενα
Μακαρόνια
∆ιαθέτουμε μακαρόνια
θερμοσυστελόμενα
(SUMITOMO) για
βιομηχανική χρήση
και φωτισμό.
∆ιατίθενται σε μεγάλη
ποικιλία χρωμάτων
από 1,6mm
έως 50mm.

