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A gépek és berendezések építése összetett feladat, amely magában 
foglalja az alkatrészek százainak meghatározását és beszerzését,  
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Biztonsági  
automatizálási vezérlők
Az automatizálási és vezérlőrendszerek 
esetében, különösképpen pedig az ipari 
folyamatoknál, a biztonság a legfontosabb 
szempont. A biztonsági automatizálási 
vezérlők az ipari folyamatok potenciálisan 
veszélyes helyzeteinél megbízható  
vezérlést nyújtanak.

PLC tartozékok
A PLC-k kiegészítői közé olyan eszközök 
és modulok tartoznak, amelyek a 
programozható logikai vezérlők optimális 
teljesítményéhez szükségesek. Ilyenek 
többek között az interfészosztó dobozok, 
a kommunikációs kazetták és az előlapi 
csatlakozók. A szükséges kiegészítők  
a felhasznált PLC típusától függnek.

RS PRO HMI kijelzők
A HMI-nek nevezett „ember-gép 
interfészek” célja, hogy egyszerűbbé 
tegyék az ipari gépek használatát azzal,  
hogy lehetővé teszik az emberi hozzáférést  
egy adott géphez, rendszerhez vagy 
eszközhöz, például PLC-khez, RTU-khoz  
és IED-ekhez. Ezen túlmenően betekintést 
nyújtanak a mechanikai folyamatokba  
és azok alakulásába is.

PLC-k – programozható 
logikai vezérlők
A PLC egy olyan ipari digitális 
számítógép, amelyet gyártási folyamatok 
vagy roboteszközök vezérlésére és 
automatizálására terveztek.  
Használja a programozható logikai 
vezérlőket a megbízható vezérlést, 
valamint egyszerű programozást és 
hibadiagnosztikát igénylő területeken.

1. LOGIKAI VEZÉRLÉS ÉS PLC-K

https://hu.rs-online.com/web/c/automatizalas-es-szabalyozastechnika/plc-k-hmi-k-es-ipari-szamitastechnika/plc-k-programozhato-logikai-vezerlok/
https://hu.rs-online.com/web/c/automatizalas-es-szabalyozastechnika/plc-k-hmi-k-es-ipari-szamitastechnika/biztonsagi-automatizalasi-vezerlok/
https://hu.rs-online.com/web/c/automatizalas-es-szabalyozastechnika/plc-k-hmi-k-es-ipari-szamitastechnika/plc-khez-valo-tartozekok/
https://hu.rs-online.com/web/c/automatizalas-es-szabalyozastechnika/plc-k-hmi-k-es-ipari-szamitastechnika/hmi-kijelzok/?applied-dimensions=4291330479
https://hu.rs-online.com/web/b/siemens/
https://hu.rs-online.com/web/b/schneider-electric/
https://hu.rs-online.com/web/b/pilz/
https://hu.rs-online.com/web/b/allen-bradley/
https://hu.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro
https://hu.rs-online.com/web/c/automatizalas-es-szabalyozastechnika/plc-k-hmi-k-es-ipari-szamitastechnika/plc-k-programozhato-logikai-vezerlok/
https://hu.rs-online.com/web/c/automatizalas-es-szabalyozastechnika/plc-k-hmi-k-es-ipari-szamitastechnika/biztonsagi-automatizalasi-vezerlok/
https://hu.rs-online.com/web/c/automatizalas-es-szabalyozastechnika/plc-k-hmi-k-es-ipari-szamitastechnika/plc-khez-valo-tartozekok/
https://hu.rs-online.com/web/c/automatizalas-es-szabalyozastechnika/plc-k-hmi-k-es-ipari-szamitastechnika/hmi-kijelzok/?applied-dimensions=4291330479
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2. MOTOROK ÉS MOZGÁSVEZÉRLÉS

Váltakozó áramú motorok
A váltakozó árammal működtethető 
motorokkal rendkívül hatékonyan alakítható 
át az elektromos energia mechanikus 
mozgássá. A váltakozó áramú motorok 
abban különböznek az egyenáramú (DC) 
motoroktól, hogy szénkefe nélküliek,  
ezáltal kevesebb karbantartást igényelnek, 
és általában hosszabb az élettartamuk. 

Pneumatikus szabályozók
A pneumatikus szabályozók még  
a legigényesebb ipari levegő-előkészítési 
alkalmazásoknál is gyors reakciókészséget 
és pontos nyomásszabályozást nyújtanak. 
Ezek az eszközök gondoskodnak arról,  
hogy a pneumatikus rendszeren belüli 
sűrített levegő ne vesszen kárba.

RS PRO motorindítók
A motorindító egy, a motorvezérlő 
alkalmazásokhoz használt olyan eszköz, 
amely a motor elindítására és leállítására 
szolgál. A motorindító egy reléhez hasonló  
elektromechanikus kapcsoló, leginkább 
azonban abban tér el attól, hogy a motor  
elektromos túlterhelésének megakadályozása  
érdekében mágneskapcsolót és túlterhelés 
elleni védelmet is tartalmaz.

Inverteres hajtóművek
Az inverteres meghajtók a váltakozó  
áram egyenárammá alakításával teszik 
lehetővé a felhasználói vezérlést. 
Ideálisak az elektromos energia 
pazarlásának és ezáltal veszteségének 
csökkentéséhez számos alkalmazásban.  
Egy- vagy háromfázisú változatokban 
elérhetők.

https://hu.rs-online.com/web/c/automatizalas-es-szabalyozastechnika/elektromos-motorok/inverter-hajtomuvek/
https://hu.rs-online.com/web/c/automatizalas-es-szabalyozastechnika/elektromos-motorok/valtakozo-aramu-motorok/
https://hu.rs-online.com/web/c/pneumatika-es-hidraulika/pneumatikus-levego-elokeszitok/pneumatikus-szabalyozok/
https://hu.rs-online.com/web/c/automatizalas-es-szabalyozastechnika/elektromos-motorok/motorinditok/?applied-dimensions=4291330479
https://hu.rs-online.com/web/b/siemens/
https://hu.rs-online.com/web/b/omron/
https://hu.rs-online.com/web/b/festo/
https://hu.rs-online.com/web/b/smc/
https://hu.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro
https://hu.rs-online.com/web/c/automatizalas-es-szabalyozastechnika/elektromos-motorok/inverter-hajtomuvek/
https://hu.rs-online.com/web/c/automatizalas-es-szabalyozastechnika/elektromos-motorok/valtakozo-aramu-motorok/
https://hu.rs-online.com/web/c/pneumatika-es-hidraulika/pneumatikus-levego-elokeszitok/pneumatikus-szabalyozok/
https://hu.rs-online.com/web/c/automatizalas-es-szabalyozastechnika/elektromos-motorok/motorinditok/?applied-dimensions=4291330479
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Csatlakozóhuzalok
A csatlakozóhuzalok alacsony áramú, 
kisfeszültségű alkalmazásokban 
használhatók zárt elektronikus 
berendezéseken belül. Vezérlőpanelekben, 
mérőórákban, számítógépekben, 
ipari gépekben és készülékekben is 
megtalálhatók. Robusztus és gondosan 
gyártott, rézből, ónozott rézből vagy  
nikkel-króm ötvözetből készült vezetékek 
széles választéka érhető el kínálatunkban.

Kábelcsatornák
A kábelek védelme minden munkahelyen 
fontos az eszközök vagy gépek hatékony 
működésének biztosítása, az összegabalyodás  
megelőzése, valamint az egészségügyi és 
biztonsági követelményeknek való megfelelés  
érdekében. A többek között PVC-ből, 
műanyagból, rozsdamentes acélból és 
egyéb fémekből készült kábelcsatornákból 
álló termékkínálatunkban számos vezető 
márka modelljei elérhetők.

RS PRO tömszelencék
Metrikus menetes tömszelencék sorozata, 
amelyek kiváló tehermentesítést és 
kábelvédelmet biztosítanak. Lehetővé teszik, 
hogy a kábelt egy előfúrt lyukba szerelje. 
Könnyen használhatóak. A tömszelencék 
táp-, vezérlő-, műszer-, adat- és távközlési 
kábeleknél egyaránt alkalmazhatók.

Csavart érpáras  
és többeres adatkábelek
Az adatfeldolgozó vagy információs 
rendszerekhez kapcsolódó, a nagysebességű  
adatátviteli rendszerek különleges 
követelményeinek teljesítésére tervezett 
kábelek, melyek a folyamat- és vezérlési 
alkalmazásokhoz is használhatók. Kábeleink 
eltérő anyagú külső köpenyekkel, különféle 
hosszúságban és árnyékolással elérhetők.

3. KÁBELEK ÉS KÁBELTARTOZÉKOK

https://hu.rs-online.com/web/c/kabelek-es-vezetekek/elektromos-es-ipari-kabel/csavart-erparas-es-tobberes-adatkabel/
https://hu.rs-online.com/web/c/kabelek-es-vezetekek/egyeres-kabel/kapcsolohuzal/
https://hu.rs-online.com/web/c/kabelek-es-vezetekek/kabelrendezes/kabelrejtok/
https://hu.rs-online.com/web/c/kabelek-es-vezetekek/tomszelencek-es-szerelvenyek/tomszelencek/?applied-dimensions=4291330479
https://hu.rs-online.com/web/b/schneider-electric/
https://hu.rs-online.com/web/b/alpha-wire/
https://hu.rs-online.com/web/b/belden/
https://hu.rs-online.com/web/b/hellermanntyton/
https://hu.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro
https://hu.rs-online.com/web/c/kabelek-es-vezetekek/elektromos-es-ipari-kabel/csavart-erparas-es-tobberes-adatkabel/
https://hu.rs-online.com/web/c/kabelek-es-vezetekek/egyeres-kabel/kapcsolohuzal/
https://hu.rs-online.com/web/c/kabelek-es-vezetekek/kabelrendezes/kabelrejtok/
https://hu.rs-online.com/web/c/kabelek-es-vezetekek/tomszelencek-es-szerelvenyek/tomszelencek/?applied-dimensions=4291330479
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Hőmérséklet-szabályozók
A hőmérséklet szabályozása mellett  
az áramlás, a nyomás, a sebesség  
és más egyéb folyamatváltozók 
szabályozására is felhasználható  
ipari környezetben, így például sütő-,  
hűtő- vagy fagyasztóberendezésekben.

Közelítésérzékelők
Fizikai érintkezés nélkül érzékeli a tárgyak 
hiányát vagy azok jelenlétét. Hasznos 
az érzékenyebb vagy instabil tárgyakkal 
történő munkavégzésnél.
Főbb jellemzői:
• Fém és fémet nem tartalmazó tárgyakkal  

kapcsolatos mozgásérzékelés
• Széles, -50 és 100 °C közötti 

hőmérséklet-tartományban használható

RS PRO fotoelektromos 
érzékelők
A megbízható RS PRO termékcsaládhoz 
hasonló fotoelektromos érzékelőket 
az ipari gyártás során objektumok 
érzékelésére és mérésére használják. 
A tárgyakat egyszerűen úgy tudja 
érzékelni és mérni, hogy egy  
fénysugarat ver vissza róluk. 

Szünetmentes tápegységek
Használja a szünetmentes tápegységeket 
(UPS-t), hogy a berendezéseket hálózati 
hiba esetén is üzemben tarthassa. Védje 
készülékeit a gyakori hálózati zavaroktól, 
mint például az áramkimaradásoktól, a 
feszültségcsúcsoktól és a feszültségesésektől,  
ill. ingadozásoktól. Akadályozza meg  
a kritikus adatok elvesztését, miközben 
növeli vállalkozása termelékenységét.

4. FOLYAMATAUTOMATIZÁLÁS ÉS ÉRZÉKELÉS

https://hu.rs-online.com/web/c/tapegysegek-es-transzformatorok/tapegysegek/szunetmentes-tapegysegek/
https://hu.rs-online.com/web/c/automatizalas-es-szabalyozastechnika/folyamatvezerles/homerseklet-szabalyozok/
https://hu.rs-online.com/web/c/automatizalas-es-szabalyozastechnika/erzekelok/kozeliteserzekelok/
https://hu.rs-online.com/web/c/automatizalas-es-szabalyozastechnika/erzekelok/fotoelektromos-erzekelok/?applied-dimensions=4291330479
https://hu.rs-online.com/web/b/phoenix-contact/
https://hu.rs-online.com/web/b/eaton/
https://hu.rs-online.com/web/b/omron/
https://hu.rs-online.com/web/b/sick/
https://hu.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro
https://hu.rs-online.com/web/c/tapegysegek-es-transzformatorok/tapegysegek/szunetmentes-tapegysegek/
https://hu.rs-online.com/web/c/automatizalas-es-szabalyozastechnika/folyamatvezerles/homerseklet-szabalyozok/
https://hu.rs-online.com/web/c/automatizalas-es-szabalyozastechnika/erzekelok/kozeliteserzekelok/
https://hu.rs-online.com/web/c/automatizalas-es-szabalyozastechnika/erzekelok/fotoelektromos-erzekelok/?applied-dimensions=4291330479
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Mágnesszelepes  
reteszelő kapcsolók
Ez a fajta kapcsolómechanizmus 
létfontosságú olyan gépek működtetésekor,  
ahol a veszély a készülék áramellátásának 
leállítása után is fennáll. A mágnesszelepes  
reteszelő kapcsolókat veszélyes területeken,  
például magas hőmérsékletű vagy nyomás  
alatt álló helyeken is használják.

Végálláskapcsolók
A végálláskapcsolók olyan, érintkezésalapú  
közelségérzékelő eszközök, amelyek  
a kimeneti érintkezőkhöz mechanikusan 
kapcsolódó működtető elemet 
tartalmaznak. Ha egy tárgy érintkezésbe 
kerül a működtető elemmel, az eszköz  
az elektromos kapcsolat létrehozása  
vagy megszakítása céljából működésbe 
hozza az érintkezőket.

RS PRO jelzőfények
Kiváló minőségű jelzőfények sorozata, 
amelyek ideálisak az alacsony költségű 
és energiatakarékos jelzési megoldást 
igénylő alkalmazások széles körében 
történő használatra. Eltérő színekben 
kaphatók, különböző feszültségekkel 
és áramerősséggel az Ön igényeinek 
megfelelően.

Vészleállító nyomógombok
A vészleállító nyomógomb arra szolgál, 
hogy gyorsan leállítsa a gépet,  
ha sérülésveszély fenyeget, vagy ha  
a munkafolyamat leállítást igényel.
Vezérelje biztonságosan a rendszereit, 
és biztosítsa az azonnali és biztonságos 
leállítást a gépek, rendszerek  
és emberek védelme érdekében.

5. GÉPBIZTONSÁG ÉS FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK

https://hu.rs-online.com/web/c/kapcsolok/nyomogombos-kapcsolok-es-alkatreszek/veszleallito-nyomogombok/
https://hu.rs-online.com/web/c/kapcsolok/biztonsagi-reteszelo-kapcsolok-es-alkatreszek/magnestekercses-reteszelo-kapcsolok/
https://hu.rs-online.com/web/c/kapcsolok/vegallas-es-helyzetkapcsolok/vegallaskapcsolok/
https://hu.rs-online.com/web/c/automatizalas-es-szabalyozastechnika/akusztikus-jelzokeszulekek-es-jelzofenyek/jeladok/?applied-dimensions=4291330479
https://hu.rs-online.com/web/b/honeywell/
https://hu.rs-online.com/web/b/siemens/
https://hu.rs-online.com/web/b/schmersal/
https://hu.rs-online.com/web/b/telemecanique-sensors/
https://hu.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro
https://hu.rs-online.com/web/c/kapcsolok/nyomogombos-kapcsolok-es-alkatreszek/veszleallito-nyomogombok/
https://hu.rs-online.com/web/c/kapcsolok/biztonsagi-reteszelo-kapcsolok-es-alkatreszek/magnestekercses-reteszelo-kapcsolok/
https://hu.rs-online.com/web/c/kapcsolok/vegallas-es-helyzetkapcsolok/vegallaskapcsolok/
https://hu.rs-online.com/web/c/automatizalas-es-szabalyozastechnika/akusztikus-jelzokeszulekek-es-jelzofenyek/jeladok/?applied-dimensions=4291330479
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6. CSATLAKOZÓK

Tápcsatlakozók
Termékkínálatunkban AC (váltakozó 
áramú) és DC (egyenáramú) tápcsatlakozók 
egyaránt elérhetők. A váltakozó áramú 
csatlakozók lehetővé teszik, hogy az 
eszközt közvetlenül a tápegységhez 
csatlakoztathassa. Az egyenáramú 
csatlakozók általában szabványos méretűek, 
és biztonsági okokból nem cserélhetők fel. 

Krimpelő szerszámok
A krimpelőszerszám számos különböző 
feladatra használható attól függően, hogy 
milyen típusút választ. Általában elektromos 
feladatokhoz és kábelezéshez használják,  
pl. elektromos csatlakozók hozzáadása egy  
vezetékhez vagy kábelhez. Fedezze fel 
széles választékunkat olyan márkáktól,  
mint az Amphenol, a CK, a Harting,  
a TE Connectivity vagy a Molex.

RS PRO szemes csatlakozók
Ezeket a szigetelt gyűrűs 
huzalcsatlakozókat az iparágak széles 
körében használják a vezetékek 
elektromos alkatrészekhez való 
csatlakoztatására. Az RS PRO szemes 
csatlakozók kialakítása ideális a nagy 
vibrációval járó vagy nehéz ipari 
alkalmazásokhoz is. 

Ipari körcsatlakozók
Ipari körcsatlakozók jelentős kihívással 
járó ipari környezetekhez. Mivel 
termékválasztékunk egyes modelljei 
kifejezetten magas szintű, például 
IP67, IP68 vagy IP69K IP-besorolással 
rendelkeznek, magas páratartalmú 
környezetekben is kiválóan alkalmazhatók. 

https://hu.rs-online.com/web/c/csatlakozok/korcsatlakozok/ipari-korcsatlakozok/
https://hu.rs-online.com/web/c/csatlakozok/nyak-csatlakozok/nagy-teherbirasu-tapcsatlakozok/
https://hu.rs-online.com/web/c/kezi-szerszamok/kabel-csatlakozok-es-krimpeloszerszamok/krimpeloszerszamok/
https://hu.rs-online.com/web/c/csatlakozok/huzalkivezetesek-es-kabelosszekotok/szemes-csatlakozok/?applied-dimensions=4291330479
https://hu.rs-online.com/web/b/hirose/
https://hu.rs-online.com/web/b/bulgin/
https://hu.rs-online.com/web/b/harting/
https://hu.rs-online.com/web/b/amphenol/
https://hu.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro
https://hu.rs-online.com/web/c/csatlakozok/korcsatlakozok/ipari-korcsatlakozok/
https://hu.rs-online.com/web/c/csatlakozok/nyak-csatlakozok/nagy-teherbirasu-tapcsatlakozok/
https://hu.rs-online.com/web/c/kezi-szerszamok/kabel-csatlakozok-es-krimpeloszerszamok/krimpeloszerszamok/
https://hu.rs-online.com/web/c/csatlakozok/huzalkivezetesek-es-kabelosszekotok/szemes-csatlakozok/?applied-dimensions=4291330479
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Burkolat fűtők
A kapcsolószekrény-fűtések célja, hogy  
az elektromos, elektronikus, pneumatikus, 
hidraulikus és mechanikus berendezések 
az alacsony hőmérséklet, páralecsapódás 
és korrózió elleni védelemnek 
köszönhetően minden körülmények 
között a lehető legkiemelkedőbb 
teljesítményt nyújtsák. Ennek érdekében 
egyenletesen eloszlatott belső levegő-
hőmérsékletet biztosítanak.

Légkondicionálás  
és ventilátorok
Elektromos ventilátorok széles választékát 
kínáljuk gyakorlatilag bármilyen 
alkalmazáshoz, az asztali ventilátoroktól 
egészen a nagy teljesítményű axiális 
lemez- és a centrifugális ventilátorokig.  
Az RS kínálatában a szobahőmérséklet 
szabályozásához légkondicionáló 
berendezések is megtalálhatók.

RS PRO fali dobozok
A különböző IP-besorolású modellekből 
álló, jelentős mértékű külső hatásokkal 
szemben is ellenálló fali dobozok kül- és 
beltéri használatra egyaránt alkalmasak.
Választékunkban többféle méretű, anyagú, 
falra szerelhető változatú és tárolási 
megoldású fali doboz elérhető. 

19 hüvelykes rackszekrények
A szervertermekben és adatközpontokban 
általánosan használt 19 hüvelykes 
rackszekrények számítógépes hálózatokkal 
és adatszolgáltató berendezésekkel 
kapcsolatos infrastruktúra tárolására 
szolgálnak. A rackszekrények használatával 
minimális mértékű területet igényel  
a hardverek és a hálózati berendezések 
elhelyezése. 

7. BURKOLATOK, VENTILÁTOROK ÉS HŐKEZELÉS

https://hu.rs-online.com/web/c/burkolatok-es-szerverszekrenyek/19-huvelykes-rack-eszkozok/
https://hu.rs-online.com/web/c/burkolatok-es-szerverszekrenyek/burkolatok/burkolat-futok/
https://hu.rs-online.com/web/c/hvac-futes-szelloztetes-es-klimatizalas/legkondicionalok-es-ventilatorok/
https://hu.rs-online.com/web/c/burkolatok-es-szerverszekrenyek/burkolatok/fali-dobozok/?applied-dimensions=4291330479
https://hu.rs-online.com/web/b/abb/
https://hu.rs-online.com/web/b/pfannenberg/
https://hu.rs-online.com/web/b/ebm-papst/
https://hu.rs-online.com/web/b/rittal/
https://hu.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro
https://hu.rs-online.com/web/c/burkolatok-es-szerverszekrenyek/19-huvelykes-rack-eszkozok/
https://hu.rs-online.com/web/c/burkolatok-es-szerverszekrenyek/burkolatok/burkolat-futok/
https://hu.rs-online.com/web/c/hvac-futes-szelloztetes-es-klimatizalas/legkondicionalok-es-ventilatorok/
https://hu.rs-online.com/web/c/burkolatok-es-szerverszekrenyek/burkolatok/fali-dobozok/?applied-dimensions=4291330479
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8. TÁPELLÁTÁS, VEZÉRLÉS ÉS VÉDELEM

Megszakítók
A hatékony és alaposan megtervezett 
áramkörvédelmi rendszer minden  
egyes épületnél alapvető fontosságú.  
Az áramkörvédelmi rendszerek a gépek  
és berendezések költséges károktól,  
vagy ami még rosszabb, elektromos 
tüzektől való megóvásán túlmenően  
az emberek biztonságát is szolgálják.

Védőkapcsolók  
és segédérintkezők
Kínálatunkban az ipari gépek nagy 
igénybevételű elektromos alkalmazásaihoz 
szükséges valamennyi eszköz elérhető. 
Az elektromos szabályozáshoz 
elengedhetetlenül fontos kontaktorok a 
világítástól és a kemencefűtés szabályozásától  
kezdve az automatizált gépeken át egészen 
az anyagmozgatásig bárhol felhasználhatók.

RS PRO biztosítékok
A biztosítékok elektromos csatlakozóknál 
vagy áramköröknél alkalmazott olyan 
biztonsági eszközök, amelyek nem éghető 
házba helyezett huzalkomponensből 
készülnek. A feladatuk az, hogy hiba 
esetén a házba helyezett huzalelem 
túlmelegedésével és megolvasztásával, 
és ezáltal az elektromos áramlás 
megszakításával megelőzzék a túláram 
okozta károkat.

Forgókapcsolók  
és azok alkatrészei
Olyan eszközökhöz és áramkörökhöz, 
amelyek egyetlen kapcsolót igényelnek 
kettő vagy több funkcióval. Széles 
választékunkban a forgókapcsolók  
mellett olyan kiegészítők is elérhetők,  
mint a tárcsák, a gombok, az orsók,  
a kijelzők és a távtartók.

https://hu.rs-online.com/web/c/kapcsolok/forgokapcsolok-es-alkatreszek/
https://hu.rs-online.com/web/c/kapcsolok/forgokapcsolok-es-alkatreszek/
https://hu.rs-online.com/web/c/biztositekok-es-megszakitok/megszakitok/
https://hu.rs-online.com/web/c/biztositekok-es-megszakitok/megszakitok/
https://hu.rs-online.com/web/c/automatizalas-es-szabalyozastechnika/vedokapcsolok-es-segederintkezok/
https://hu.rs-online.com/web/c/automatizalas-es-szabalyozastechnika/vedokapcsolok-es-segederintkezok/
https://hu.rs-online.com/web/c/biztositekok-es-megszakitok/biztositekok/fules-biztositekok/?applied-dimensions=4291330479
https://hu.rs-online.com/web/c/biztositekok-es-megszakitok/biztositekok/fules-biztositekok/?applied-dimensions=4291330479
https://hu.rs-online.com/web/b/kraus---naimer
https://hu.rs-online.com/web/b/abb/
https://hu.rs-online.com/web/b/schneider-electric/
https://hu.rs-online.com/web/b/siemens/
https://hu.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro
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Ingyenes házhozszállítás nettó 15 000 Ft 
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Kalibrált termékek
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