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Złączki instalacyjne stosuje się w instala-

cjach elektrycznych w budynkach miesz-

kalnych i biurowych. Złączki WAGO gwa-

rantują pewne i bezpieczne połączenie oraz

są łatwe w montażu.

W ofercie firmy są:

� złączki instalacyjne – pozwalają łą-

czyć jednodrutowe przewody miedzia-

ne o przekroju od 0,75 do 6 mm2. 

Montaż przewodów polega na odizolowa-

niu przewodu na oznaczoną na złączce dłu-

gość i wciśnięciu do oporu w okrągły otwór

złączki; demontaż polega na wyciągnięciu

przewodu przy jednoczesnym lekkim prze-

kręcaniu złączki w prawo i w lewo;

� złączki oświetleniowe pozwalają na połą-

czenie w bardzo prosty sposób przewodu

drutowego od strony instalacji z przewo-

dem (linka lub drut) lampy. 

Montaż przewodów odbywa się bez użycia

narzędzi;

� złączki uniwersalne pozwalają na łącze-

nie dowolnego przewodu miedzianego

o przekroju od 0,08 do 4 mm2. Bardzo

prosty montaż przewodu nadaje złączce

status uniwersalnej – umożliwia wyko-

nanie dowolnego połączenia elektrycz-

nego w mieszkaniu.

Złączki WAGO są dostępne w hurtowniach

na terenie całej Polski. Wykaz hurtowni

oferujących konkretny asortyment WAGO

można znaleźć na www.wago.com. Produk-

ty mają wszystkie wymagane aprobaty i cer-

tyfikaty. Firma WAGO ELWAG świadczy

usługi w zakresie doradztwa technicznego,

szkoleń w siedzibie firmy i u klientów.

Oprócz złączek do instalacji firma oferu-

je WAGO TOPLON – system integrują-

cy wszystkie instalacje w budynku –

umożliwiający komfortową i oszczędną

eksploatację.

WAGO ELWAG Sp. z o.o. 

Grupa WAGO Kontakttechnik GmbH

ul. Piękna 58 a, 50-506 Wrocław

tel. 071 360 46 70, faks 071 360 46 99

www.wago.com

e-mail: wago.elwag@wago.com

Złączki do klasycznych 

instalacji elektrycznych

PREZENTACJA

Dom inteligentny

Sterowniki programowalne WAGO z portem Ethernet i serwerem www 

pozwalają zautomatyzować w budynku wszystkie funkcje – od kontroli 

dostępu, poprzez oświetlenie , do systemu ogrzewania. Urządzenia WAGO pozwalają

rozwiązać każdy typowy i nietypowy problem sterowania. Po włączeniu ich do sieci

komputerowej można nadzorować mieszkanie z dowolnego miejsca na świecie.
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