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Prezentare generala 

Produse injectate ENERGOPLAST 
 
  

In decursul anilor, in contextul maturizarii pietei de electrice din Romania, ENERGOPLAST 
reevalueaza strategia de business si in anul 2014 infiinteaza o noua linie de business concentrata 
pe productia de produse injectate. Prin devotamentul fata de virtuozitatea tehnica si calitativa a 
produsului final ENERGOPLAST, prin responsabilizarea si motivarea personalului, prin convingerea 
ca evolutia vine din inovatie, din largirea orizontului si depasirea asteptarilor, ajungem sa fim 
partenerul de care aveti nevoie. 
 

Paleta noastra de produse injectate cuprinde:  
 

1. Derulatoare electrice (culoare cablu alb / orange):  
H05VV-F 3X1.5, H05VV-F 3X2.5 (metraj diferit de la 15 ml – 50 ml); 

 
2. Fisa prize (culoare cablu alb / orange): 

H05VV-F 3X1, H05VV-F 3X1.5 (metraj diferit de la 3 ml – 20 ml); 
 

3. Prelungitoare (culoare cablu alb): 
H05VV-F 3X1, H05VV-F 3X1.5 cu 3 prize 

(metraj diferit de la 1.5 ml – 7 ml); 
 
 

CARACTERISTICI GENERALE: 
Sunt dispozitive electrice de curent alternativ, cu o tensiune nominală de maxim 250 V şi 

un curent nominal de maxim 16 A, utilizate în instalaţii electrice casnice şi similare, în interiorul 
sau exteriorul clădirilor. 

Prelungitoarele cu fişe şi prize sunt utilizate la temperaturi ambiante care nu depaşesc de 
obicei 25°C dar care pot atinge ocazional 35°C. 

Prelungitoarele cu prize au în componenţa lor următoarele subansamble: 
      - fişă (ştecker) de alimentare nedemontabil; 
      - cordon de alimentare; 
      - priză nedemontabilă; 
      - carcasă cu prize multiple; 
    Aparatele nedemontabile (fişe, prelungitoare, prize) au în componenţă conexiuni sertizate. 
    Fişa de alimentare şi prizele multiple au în structură contacte pentru nulul de protecţie. 



                 

S.C. E N E R G O P L A S T S.A. 
BISTRIŢA 420005 – ROMÂNIA, Cart. UNIREA, HALA Nr. 12; J06/462/1995; CUI RO 7842774; 
TEL/FAX: +40-263/228.024, TEL: +40-263/228.311; COD IBAN – RO83 PIRB 0600 7106 2900 1000 PIRAEUS BANK 

 
 

    Aparatele nedemontabile sunt astfel construite încât nu se pot deschide cu mâna sau cu 
şurubelniţa. 
    Aparatele mobile demontabile înglobează complet bornele şi extremităţile cablului flexibil. 
    După secţiunea conductoarelor care compun cordonul de alimentare, sunt disponibile 
prelungitoare cu cordon flexibil de 3x1 mm² sau de 3x1,5 mm². 
    Echipamentele nu prezintă nici un pericol pentru sănătatea oamenilor şi nici nu constituie 
un factor de poluare în confomitate cu legislaţia în domeniu. 
    Materialele folosite la fabricare sunt nepoluante, stabile din punct de vedere chimic, nu 
conţin substanţe radioactive, cancerigene, sau alte substanţe dăunătoare sănătăţii oamenilor sau 
integrităţii mediului înconjurător. 
    Produsele întrunesc cerinţele Directivei Europene 2006/95/EEC privind aparatele electrice 
de joasă tensiune. 

   


