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DESPRE NOI
• Suntem o societate cu capital integral privat, înființată în anul
2019, ce dispune de personal cu înaltă calificare și cu o vastă
experiență

• Misiunea noastră este de a oferi clienților soluții integrate,
care să aibă drept rezultat creșterea productivității, a
confortului și siguranței în exploatare. Optimizăm continuu
procesul de satisfacere cu maximum de profesionalism a
cerințelor clienților, prin furnizarea promptă de servicii și
produse de înaltă calitate, la prețuri competitive

• Principalul obiect de activitate este proiectarea și execuția de
instalații electrice de joasă, medie si înaltă tensiune pentru
toate aplicațiile

• Prin echipele noastre de electricieni autorizați, realizăm
instalații electrice de joasă și medie tensiune, lucrări de
modernizare, reparații, și verificări a instalațiilor electrice
existente

PORTOFOLIU SERVICII SI PRODUSE
•

Tablouri de distribuţie joasă și medie
tensiune

•

Realizarea traseelor aparente sau
ascunse pe tronsoane prestabilite şi
refacerea acestora

•

Înlocuirea instalaţiilor cu grad ridicat
de uzură morală sau fizică

•

Lucrări în posturi de transformare
MT

•

Lucrări în stații de transformare
IT-110/20(6)kV

•

Revizii posturi și transformatoare
distribuție

• Echipamentele și materialele utilizate
respectă standardele internaționale de
calitate, fiind furnizate de către
producători de renume din domeniu

• Furnizăm soluţii complete pentru
instalaţiile electrice de joasă, medie și
înaltă tensiune, de distribuţie primară și
secundară, pentru orice tip de obiectiv

• Proiectare și execuție joasă, medie și
înaltă tensiune, montaj distribuţie
secundară pentru obiective industriale,
spaţii de birouri, instituţii şi magazine

PORTOFOLIU SERVICII SI PRODUSE
Furnizăm soluţii complete pentru
instalaţiile electrice şi de iluminat
interior și exterior. Echipamentele și
accesoriile de ultimă generație
folosite asigură atât respectarea
cerinţelor de utilizare ale
instalaţiilor, cât şi a criteriilor
estetice ale obiectivului:
•

Proiectare şi realizare instalaţii electrice

•

Refacerea traseelor vechi

•

Optimizarea iluminatului

Montaj și punere în funcțiune tablouri electrice:
Tablourile electrice sunt realizate în atelierul propriu, pe baza
proiectului pus la dispoziție de beneficiar, sau după un proiect
conceput de noi, în funcție de cerințele clientului.

Furnizăm soluţii de alimentare de siguranţă şi
rezervă pentru obiectivele care necesită un grad
sporit de siguranţă în privința alimentării
permanente cu energie electrică:

• Soluţii pentru alimentare prin intermediul surselor
neîntreruptibile, cu grup generator pentru susţinerea
alimentării pentru perioada solicitată

• Integrarea sistemelor de rezervă în circuitele existente şi
•

Iluminat exterior, amenajare iluminat
grădini, reclame luminoase, faţade, alei de
acces

realizarea alimentărilor de siguranţă pentru iluminarea de
avarie, pentru obiective industriale, instituţii și birouri.

PORTOFOLIU SERVICII SI PRODUSE
Instalații electrice de împământare și
paratrăsnet pentru orice tip de clădire
Sisteme de detectie, supraveghere
video, control access
Sisteme si instalatii de limitare si
stingere a incendiilor
Instalatii electrice in mediul ANTIEX
Rețele de voce – date
Realizăm rețele de date și voce, în funcție de
necesitățile clientului (de la faza de proiectare și
implementare a infrastructurii hardware, până la
soluții complexe și furnizarea echipamentelor)

Furnizare de echipamente industriale
de comunicație și transmisie date

Soluții de control și eficientizare
a distribuției energiei,
consumurilor energetice,
controlul fluxului de producție
•

•
•
•

Platforma de monitorizare și control a
consumurilor energetice-custom
made;
Senzori și concentratoare de date;
SCADA, IoT 4.0;
Consultanță.

PORTOFOLIU SERVICII SI PRODUSE
Autolaborator PRAM - Defectoscopie
•
•
•
•

Identificare traseu cablu subteran;
Identificare defect cablu;
Remediere defect;
Încercări cu tensiune mărită - max. 72kV

Printre puținele Autolaboratoare PRAM
din județul Buzău

Servicii de foraj orizontal
•
•
•

Lungimi de traseu de maxim 25 ml;
Diametrul maxim executat 135 mm;
Posibilitate de deplasare și
intervenție rapidă

Utilaj de subtraversare pentru foraje orizontale
TERRA – HAMMER TU KOK-LD

PORTOFOLIU SERVICII SI PRODUSE
Servicii de Mentenanță instalații electrice
pentru consumatori medii și mari

• Măsurători profilactice
• Revizii instalații electrice 0,4-110kV
• Reparații trafo și tablouri electrice
• Retrofit celule și tablouri electrice

PORTOFOLIU SERVICII SI PRODUSE
Livrări echipamente energetice 0,4-400kV de la producători consacrați
(Eximprod Power Systems, Electro Alfa Internațional,
Electroechipament Industrial, Nakita)

• Cleme și armături medie și joasă tensiune / Siguranțe joasă și medie tensiune
• Blocuri măsură, firide de distribuție și contorizare PAFS și policarbonat
• Transformatoare JT / MT / IT; Descărcătoare joasă, medie și înaltă tensiune;
Separatoare medie tensiune

• Posturi transformare 20/0,4kV, aeriene și zidite; Socluri siguranțe medie
tensiune

• Izolatoare și lanțuri izolatoare medie și înaltă tensiune
• Accesorii cabluri joasă și medie tensiune-manșoane, capete terminale
• Transformatoare distribuție 20/0.4kV; Intrerupatoare joasa, medie si inalta
tensiune; Echipamente protectie; Scurtcircuitoare joasa, medie si inalta
tensiune

• Tablouri electrice si de automatizari; Scule electrice.
Produsele sunt agrementate ELECTRICA, ENEL, E-ON, CEZ.

PORTOFOLIU SERVICII SI PRODUSE
La finalul anului 2021, TRIPOL SISTEM CONSTRUCT SRL a devenit instalator validat
de către Administrația Fondului pentru Mediu în programul Casa Verde Fotovoltaice!
BENEFICII ale programului
Reducerea emisiilor de carbon prin montarea pe imobil sau pe terenul din jurul
imobilului a sistemului de panouri fotovoltaice;
• Investiția inițială poate fi recuperată într-un interval de timp
• relativ scurt de la momentul instalării sistemului;
• Beneficiarul – persoană fizică – primește o finanțare nerambursabilă în cuantum de
până la 90% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, în limita sumei de 20.000 de lei
•

ATESTATE ȘI CERTIFICĂRI

Atestate E1, E2, D1, D2

Atestat privind capacitatea
realizării de activități specifice
Aviz pentru exercitarea
activității de montare de
mijloace de măsurare

Atestat execuții lucrări electrice
în cadrul U.A.T. Buzău

PORTOFOLIU CLIENȚI, REFERINȚE
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