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«Торгівельно-промисловий дім «ТІАРА» Українська компанія, яка спеціалізується на
комплексному забезпечені електротехнічного обладнані широкого спектру різних виробників.
За час нашої роботи здійснювалися поставки на різні сфери підприємств, завдяки чому, було
отримано величезний досвід в сфері рішення поставлених задач замовників.
Електротехнічне обладнання яке ми пропонуємо, включає в
себе наступні групи:
-Кабельно-провідникова Продукція:
пропонуємо весь спектр кабельних матеріалів які використовують для передачі та
розподілу електричної енергії, силові, контрольні кабелі, провід, електричні шнури та
ін.;
-промислова та побутова світлотехніка:
виконуємо та підбираємо конструкторську і технологічну розробку джерел
випромінювання освітлювальних приладів, проектування, монтаж та експлуатацію
світлотехнічних установок, (LED освітлення, опори освітлення, декоративні опори,
енергетичні опори, світильники, прожектори, електричні лампи та ін.);
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-низьковольтне обладнання:
пропонуємо та підбираємо згідно Вашої заявки автоматичні вимикачі, пристрої
захисного відключення (ПЗВ) і диференційної автомати, вимикачі навантаження,
контактори, розрядники захисту від перенапруги, перетворювачі чистоти, ручні
перемикачі введення резерву, пускорегулююча апаратура, додаткове обладнання
до модульної техніки та інше низьковольтне обладнання;
-високовольтне обладнання:
пропонуємо широкий спектр високовольтного технічного обладнання, до якого
входять:
вимірювальні трансформатори; трансформатори масляні; з литою ізоляцією;
реактори сухі; реактори масляні; вимикачі навантаження; ізолятори та ін.;
-проектування та виробництво електрощитових:
проектування, виготовлення електрощитових любої специфікації і складності для
об’єктів громадського і побутового будівництва, промисловості, інфраструктури,
енергетики. В тому числі електрощитові для силового розподілу, електрощитові
компенсації реактивної потужності в електричних мережах для ручного і
автоматичного режиму управління;
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-системи кабельних лотків легкої та вогнестійкої системи:
системи кабельних трас для кабелів, енергетичних, телеінформаційних,
керуючих каналів, а так само для пневматичних, гідравлічних та інших мереж.
-лінійна арматура та інструменти для монтажу:
здійснюємо поставки пристосувань для монтажу в повному асортименті,
інструменту та лінійної арматури для самоутримних ізольованих проводів напругою
до 1 кВ. Також здійснюємо поставки арматури для захищених проводів типу ПЗВ
(СІП3), SAX, напругою 6-20 кВ.
-електромонтажні вироби, інструменти та силові роз’єми:
являємося постачальником якісних виробів та інструментів для електромонтажних
робіт а саме, силові наконечники, гільзи та зажими, наконечники, з’єднувачі, зажими
контактні гвинтові, скоби пластикові, хомути анкерні, багаторазові, дюпельні також
спіралі монтажні, термоусадочні матеріали, ізоляційна стрічка, шини заземлення,
ручний інструмент, інструмент для хомутів, кусачки арматурні та інше.
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Наша компанія представляє продукцію наступних виробників:
-

- Комфортне енергозбереження, один з провідних
постачальників
інтелектуальних
ідей
для
підвищення
комфорту та енергозбереження всередині та навколо
будівлі.

- Більше 50 років, і до сьогоднішнього дня, BBC Cellpack
випустила лише одне: системи кабельного з'єднання та аксесуари
для низької та середньої напруги

- Розподільчі коробки, вогнестійкі коробки, щити, корпуси,
інсталяційні системи, розподільчі модульні щити, штепсельні
розподілювачі, корпуси пластикові, корпуси алюмінієві,
корпуси обладнані, приладдя та аксесуари!

Є американською корпорацією та дочірнім підприємством
TELE-FONIKA KABLE SA. Компанія є третім за величиною
виробником електричних кабелів у Європі

- Компанія НИЛЕД - провідний експерт в області виробництва
лінійної арматури для СІП і розробки технологій будівництва ПЛ
з самонесучими ізольованими проводами.

- 30-річний досвід виробництва кабельних трас.

-

Техніка з'єднань, клеми, наконечники та інструмент, системи
вводу кабелів, електроніка, клеми та друковані плати.
- FTG - в розподільних шафах по всьому світу, провідний
виробник у всьому світі!

- Одна з небагатьох фірм, що виробляє ПЗВ не лише типів А
та АС, але й В та В+ у найбільшому асортименті. Автоматичні
вимикачі, контактори, датчики тиску, поплавкові датчики рівня
рідини, пристрої контролю струмів витоку!
- Кабельні мости, Нова генерація СЕЕ-пристроїв, СЕЕ-розетки
на кабель, на стіну, у панелі-ІР 44-67, СЕЕ-штекери, СЕЕрозетки, розподільчі шафи для встановлення на вулиці, та ін.

- Пристрої керування. Продукція компанії, завдяки якості та
новітнім технологіям, успішно застосовується у авіаційній та
автомобільній промисловості, залізничному транспорті, та
побутових приладах у системі керування та автоматизації.
- Освітлення для всіх видів об'єктів, що зарекомендувало себе роками
та надійністю!

СПІВПРАЦЯ:
 Наша компанія надає комфортні умови для співпраці;
 Ми проводимо ефективну роботу для клієнта;
 При необхідності наші спеціалісти проводять детальну консультацію по підбору
якісного продукту;
 У компанії всі співробітники кваліфіковані;
 Всі поставки продукції супроводжуються сертифікатами та паспортами якості, що
підтверджує виробника, групу товару та дату вироблення продукції.
З надією на взаємовигідну співпрацю,
директор «Торгівельно-промислового дому «ТІАРА»
Олексієв Михайло Володимирович
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