


DESPRE NOI 

NOARK Electric este o companie internațională cu activitate la nivel mondial care dezvoltă, produce și distribuie 
echipamente și componente electrice. Obiectivul nostru este să aducem pe piață produse de calitate cu o 
fiabilitate garantată.

Prioritatea noastră sunt tehnologiile de producție, dintre cele mai moderne și ecologice, la fel ca dezvoltarea 
constantă și căutarea de noi soluții tehnice. Multe dintre aceste soluții sunt brevetate de noi. Suntem mândri de 
calitatea ridicată a produselor noastre, datorită acestui fapt putem oferi o garanție de 5 ani pentru toate produsele 
Noark.

Cu o strângere de mână fermă garantăm clienților noștri un parteneriat profesional care poate crea noi  
oportunități de dezvoltare comună. Noark este o companie deschisă și prietenoasă.



Aducem idei noi
Suntem mereu în căutare de noi 

soluții. Multe dintre aceste soluții și 
idei noi ne-au permis să începem 

noi parteneriate care, în multe  
cazuri, s-au transformat în prietenii.

Garantăm pentru 
produsele noastre  

Noi credem în calitatea produselor 
noastre, care este demonstrată nu 

doar de o garanție extinsă de 5 ani, 
dar și de o fiabilitate ridicată. Pentru 
compania noastră, calitatea nu este 
doar un cuvânt, este un angajament.

Strângerea noastră 
de mână este fermă
Noi întotdeauna ne respectăm 

promisiunile. Nu facem distincții pe 
baza dimensiunii partenerilor noștri 

și ne concentrăm să respectăm 
fiecare acord privind calitatea și 

termenele limită. Corectitudinea și 
sinceritatea sunt cele mai  

importante valori ale angajaților noștri.

Ne dorim să câștigăm
Victoria este foarte importantă pentru 

noi. Pe parcursul scurtei noastre 
activități în Europa, deja am câștigat 
în câteva țări, nu datorită dimensiunii 

pieței, dar pentru că mulți dintre  
partenerii noștri ne-au oferit o șansă.

VALORILE
NOASTRE



Treptat, am câștigat încrederea clienților noștri, care apreciază fiabilitatea și calitatea produselor noastre.

Misiunea noastră este DEFINITION OF RELIABILITY nu doar prin intermediul produselor noastre, dar și printr-o 
rețea de distribuție stabilă, prin servicii excelente pentru clienți, adaptate cerințelor individuale și ținând mereu 
pasul cu dezvoltarea de noi produse.

UN PARTENER PE 
CARE TE POȚI BAZA



Cu mulți ani de experiență în distribuția energiei electrice și produse de înaltă performanță, Noark oferă soluții 
complete și fiabile de distribuție, de joasă tensiune, pentru a satisface cerințele necesare construirii 
sistemelor de distribuție. 

Soluțiile Noark de distribuție a energiei electrice de joasă tensiune sunt proiectate să asigure protecția prin 
intermediul protecției securizate a zonei ZSI, a protecției de back-up, a protecției minimă și maximă tensiune. 
Materialele de înaltă calitate, designul modern, concentrarea asupra unei asamblări ușoare și cooperarea cu 
instituțiile europene de certificare au făcut ca instalarea produselor noastre să aibă succes pe piețele europene. 

DISPOZITIVE DE 
INSTALARE

Protecția 
persoanelor
Dispozitivele Noark oferă 
protecție extrem de 
eficientă celui mai valoros 
lucru din lume - viața 
umană.

În permanentă 
schimbare
Scopul nostru nu constă 
în realizarea unor produse 
standard, ci dorim să ne 
apropiem de tehnologiile 
viitorului. Echipa noastră de 
ingineri caută în fiecare zi 
soluții tehnice noi.

Protecția 
bunurilor
Dispozitivele Noark vă 
protejează bunurile în 
situațiile neprevăzute cum 
ar fi: supratensiuni  
atmosferice sau conexiuni 
greșite.



Mini-întreruptoare automate
Separatoare cu siguranțe fuzibile cilindrice și de sarcină
Separatori de sarcină
Dispozitive de curent rezidual
Relee impuls
Sonerii modulare
Contoare de energie
Întreruptoare protecție motor
Dispozitive de protecție la supratensiune
Relee de instalare
Contactoare de instalare
Lămpi de semnalizare
Programatoare de timp analogice și digitale
Întrerupătoare de scară
Întrerupătoare de intensitate a luminii analogice și digitale
Accesorii pentru dispozitive de instalare

DISPOZITIVE DE 
INSTALARE



Toate dispozitivele de protecție și control trebuie să fie plasate în cofrete de distribuție care asigură protecția 
împotriva atingerilor nedorite. Cofretele de distribuție Noark îndeplinesc toate cerințele necesare pentru 
funcționarea echipamentelor în siguranță. 

Cofretele de distribuție Noark sunt destinate pentru o gamă largă de aplicații, de la segmentul industrial unde sunt 
necesare cutii robuste, cu grad de protecție ridicat și rezistență mare la agenții chimici până la cofretele cu grad 
de protecție scăzut, potrivit pentru instalațiile rezidențiale.

COFRETE 
DE DISTRIBUȚIE

Durabilitate
Cofretele Noark sunt 
fabricate din cele mai bune 
materiale pentru a oferi cea 
mai bună protecție pentru 
dispozitivele din interior și 
au durabilitate 
îndelungată. Certificatele 
obținute asigură cele mai 
înalte standarde.

Plăcute vizual 
Cofretele Noark au fost 
proiectate nu doar pentru 
rezistență, ci și cu un aspect 
plăcut.

Importanța 
materialelor
Materialele folosite 
determină scopul 
cofretelor. Plasticul este 
potrivit, în special, pentru 
soluții rezidențiale, metalul 
pentru segmentul industrial 
și fibra de sticlă se poate 
folosi în orice domeniu.



Cofrete de distribuție din PVC
Cofrete de distribuție montaj încastrat cu ușă metalică plată
Cofrete de distribuție Combo
Cofrete de distribuție din PVC pentru montaj în exterior
Cutii metalice de distribuție plate 
Dulapuri metalice
Cofrete din fibră de sticlă
Cutii pentru butoane, lămpi, selectoare
Barete de conexiuni

COFRETE 
DE DISTRIBUȚIE



DISPOZITIVE 
INDUSTRIALE

În lumea industrială de astăzi, motoarele oferă majoritatea puterii necesare pentru a transforma materiile prime în
produse finite. De fapt, peste 50% din munca în fabricile de producție sunt realizate cu motoare electrice. Având
în vedere cât de mult ne bazăm pe motoarele electrice, este important să vă asigurați că acele motoare și  
circuitele lor sunt protejate corespunzător. Motoarele/circuitele protejate necorespunzător pot genera întârzieri 
de producție și pierderi financiare. 

Noark depune efort în domeniul automatizării industriale, pentru a preveni astfel de pierderi din sistemele
de producție. Investim constant efort și resurse importante pentru dezvoltarea de produse fiabile. Garanția de 
cinci ani pentru toate produsele noastre este o dovadă de încredere și calitate înaltă.

Produse fiabile
Portofoliul Noark include o 
gamă largă de contactoare 
cu parametri diverși. 
Împreună cu un număr 
mare de accesorii, acestea 
sunt concepute pentru a 
îndeplini toate cerințele.

Protecții motor 
În mediul industrial se 
folosesc motoare, care 
necesită o protecție sigură. 
Dispozitivele industriale 
Noark vă protejează 
motoarele.

Extindere gamă
Odată cu completarea 
gamei de produse pentru 
aplicații rezidențiale, 
interesul nostru se îndreaptă 
către dezvoltarea 
portofoliului de produse 
pentru sectorul industrial. 
Este prioritatea noastră să vă 
îndeplinim cerințele în acest 
domeniu.



Contactori
Întreruptoare protecție motor
Relee termice de suprasarcină
Relee supraveghere faze
Relee Plug-in
Dispozitive de comandă și control cu montaj pe ușă
Accesorii pentru dispozitive industriale

DISPOZITIVE 
INDUSTRIALE



ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE 
ÎN CARCASĂ TURNATĂ

Întreruptoarele automate în carcasă turnată (MCCB) sunt utilizate în principal în sistemele de distribuție a energiei 
electrice. Acestea sunt destinate pentru aplicații de putere mare, rezistente la curenți mari și să declanșeze la 
parametrii setați. Principiul de funcționare termomagnetic și electronic (asigură selectivitatea cu celelalte 
echipamente din rețea). 

Pentru întreruptoarele automate în carcasă turnată, Noark oferă variante cu 3 sau cu 4 poli, atât în curent alternativ 
(AC), cât și în curent continuu (DC).

Personalizare
Gama variată de accesorii 
interne și externe (bobine, 
contacte auxiliare, manetă 
rotativă, motor acționare,  
etc.) asigură 
personalizarea MCCB-ului 
Noark în conformitate cu 
nevoile dumneavoastră.

Alegerea 
produsului
Noark oferă MCCB-uri în 
mai multe dimensiuni 
pornind de la curenți mici 
cu posibilitatea de ajustare 
a curentului nominal.

Rezistență ridicată
Parametrul important al 
MCCB-ului este capacitatea 
de rupere la scurtcircuit 
ICU= ISC. Noark oferă 
dispozitive cu capacități de 
rupere ridicate.



Întreruptoare automate în carcasă turnată
Separatoare de sarcină în carcasă turnată
Întreruptoare automate în carcasă turnată pentru curent continuu
Separatoare de sarcină în carcasă turnată pentru curent continuu
Accesorii

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE 
ÎN CARCASĂ TURNATĂ



Întreruptoarele automate cu rupere în aer (ACB) sunt dispozitive utilizate în distribuția de energie electrică. Prin 
gama variată de accesorii interne și externe, aceste dispozitive pot fi complet automatizate sau comandate la 
distanță. 

ACB-urile sunt aparate cu funcționalitate complexă. Acestea oferă nu numai funcția de bază a întreruptoarelor 
sau a separatoarelor, ci și o analiză completă a rețelelor cu capacitatea de a comunica cu sistemele avansate de 
control. Întreruptoarele și separatoarele sunt disponibile ca versiuni fixe sau debroșabile cu 3 poli și 4 poli.

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE 
CU RUPERE ÎN AER

Sarcină grea
ACB-urile Noark sunt 
proiectate pentru rezistența 
la condițiile grele.

Grilă control 
ACB-urile au capacitatea de 
a măsura și analiza parametrii 
diverși dintr-o rețea. Acești 
parametri pot fi integrați în 
sistemele de comandă și 
control de la distanță.

Debroșabil
ACB-urile Noark sunt 
disponibile în variantă fixă și 
debroșabilă.



Unități de declanșare digitale
Întreruptoare automate cu rupere în aer
Separatoare de sarcină cu rupere în aer
Accesorii

ÎNTRERUPTOARE AUTOMATE 
CU RUPERE ÎN AER



Energiile regenerabile sunt surse de energie cu creșterea cea mai rapidă din lume. În ultimii ani, cantitatea de
energie electrică produsă din energia solară a crescut de 4,5 ori.

Noark dezvoltă în permanență soluții pentru protecția în curent continuu. Împreună cu divizia de grup a Chint 
Power oferim produse potrivite pentru aplicații complexe: panouri fotovoltaice (monocristaline, policristaline, black 
film), invertoare DC/AC și protecție DC/AC pentru aplicațiile sau pentru parcurile independente.

Datorită experienței îndelungate în acest domeniu, Noark este unul dintre cei mai importanți inovatori din 
segmentul de protecție DC.

DISPOZITIVE PENTRU FOTOVOLTAIC ȘI 
SOLUȚII ÎNCĂRCARE AUTOVEHICULE

Soluții încărcare 
autovehicule
Piața de autovehicule 
electrice este în continuă 
creștere. Noark dezvoltă și 
oferă soluții pentru stațiile 
de încărcare rezidențială.

Cutii rezistente
Cutiile Noark sunt 
rezistente și proiectate 
special pentru funcționare 
în condiții grele de mediu 
(vânt, soare, ploaie).

Contoare de 
energie inteligente
Contoarele de energie
inteligente Noark măsoară 
cu exactitate energia 
consumată sau furnizată 
- cerință de bază pentru 
parcurile fotovoltaice.



Mini-întreruptoare automate
Separatoare cu siguranțe fuzibile
Separatoare de sarcină
Dispozitive de protecție la supratensiuni atmosferice
Întreruptoare automate în carcasă turnată
Separatoare de sarcină în carcasă turnată
Soluții încărcare autovehicule, montaj pe perete
Soluții încărcare autovehicule, pe cablu

DISPOZITIVE 
PENTRU FOTOVOLTAIC



TOATE ÎNCĂRCĂTOARELE NOARK PENTRU 
AUTOVEHICULE CONȚIN RCCB DE TIP B



FIABILITATEA ȘI SIGURANȚA PRODUSELOR
REPREZINTĂ OBIECTIVUL NOSTRU.

De aceea, fiecare dintre produsele noastre sunt strict controlate și testate.

ISO IEC

DEKRA

TÜV

KEMA

EZU

CIG 023

AȘA
CONTROLĂM CALITATEA



REFERINȚE

În fiecare an, portofoliul Noark crește cu produse inovatoare, rețelele noastre de distribuție se extind și relațiile comerciale 
cresc. 

Ne confruntăm cu provocări, mergem în continuare și construim marca noastră care va rămâne în memoria dumneavoastră ca 
simbol al calității și al fiabilității.

S TA D I O N U L  S T E AUA

BUCUREȘTI 



SUD

REFERINȚE

AULA POLITEHNICA 
BUCUREȘTI

VERANDA MALL 
BUCUREȘTI

CITY PARK MALL (EXTINDERE) 
CONSTANȚA

COMPLEX BLAXY 
OLIMP

CLĂDIRE BIROURI UNICOM 
BUCUREȘTI

IRIDE BUSINESS PARK 18 
BUCUREȘTI

SUD



SUD

REFERINȚE

HALA WILO 
BUCUREȘTI

HALA ROMBIZ 
BUFTEA

IBIS HOTEL 
BUCUREȘTI

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN 
ARAD

SALA POLIVALENTĂ 
ORADEA

COMPLEX REZIDENȚIAL 
URANUS PLAZA 
TIMIȘOARA

VEST



EST

REFERINȚE

CENTRUL COMERCIAL EGROS 
IAȘI

PENNY MARKET 
PIATRA NEAMȚ

PARC LOGISTIC LEȚCANI 
IAȘI

WEST CITY TOWER 
CLUJ

OPTIMUS NOVA CENTER 
CLUJ

CBC – CLUJ BUSINESS 
CAMPUS 
CLUJ

NORD



NOARK Electric S.R.L.
Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 45, et. 5 
sector 5, București
Tel.: +40 371 444 920
E-mail: infoRO@noark-electric.com
www.noark-electric.ro

Urmărește-ne activitatea
#noark
#lifeatnoark
#wearenoark


