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Autoryzowanym dystrybutorem 
niemieckich producentów takich 
jak Bopla, Rose, Pflitsch i Wi-

ska na rynek polski jest firma Ex-Con.  
Podstawowy zakres działalności firmy 
obejmuje bezpośrednie i kompleksowe 
dostawy elementów automatyki przemy-
słowej oraz wsparcie techniczne.

Oferta obudów
Najważniejszą część oferty handlowej 

firmy Ex-Con tworzą obudowy przemy-
słowe, koryta, dławnice, kanały kablo-
we, złącza przemysłowe i elektroniczne. 
W zakresie obudów przemysłowych fir-
ma proponuje:
•	 obudowy przemysłowe i w systemie 

19” z poliwęglanu, aluminium, ABS 
i innych materiałów,

•	 obudowy EX (z poliestru, stali nie-
rdzewnej, aluminium, ręczne i wersje 
dla górnictwa EX I),

•	 obudowy standardowe (aluminio-
we, poliestrowe, poliwęglanowe i ABS, 
także z elementami przezroczystymi),

•	 obudowy ze stali nierdzewnej (do 
paneli, przemysłowe, niestandardowe),

•	 obudowy ręczne w kilku typoszere-
gach i kilkudziesięciu wykonaniach.
Nowością firmy Bopla jest BOCUBE 

Aluminium, który stanowi alternaty-
wę dla standardowych obudów z odle-
wu. Jednocześnie zapewnia szybki do-
stęp do wnętrza obudowy za pośred-
nictwem wieka z zawiasami.

W asortymencie dostępne są także 
obudowy do urządzeń elektronicznych 
w kilku liniach produktowych. Wszyst-

kie wykonane są z alu-
minium, dzięki czemu 
odznaczają się wysoką 
odpornością na działanie 
szkodliwych czynników 
zewnętrznych. Obudo-
wy te występują w róż-
nych wariantach wymia-
rowych, opcjach związanych ze szczelno-
ścią i możliwością wentylacji i warian-
tach montażowych. Wszystkie konstruk-
cje zapewniają łatwy dostęp do wnętrza. 
W większości zaopatrzone są w zintegro-
wane sloty do PCB oraz system zmien-
nej długości profilu. W tym zakresie  
proponujemy pięć grup produktów:
•	 Multitronic (prostokątne, uniwersalna 

konstrukcja),
•	 NoVoTronic (głównie do aparatury 

pomiarowej),
•	 NoVoTronic 19 (do systemów elektro-

nicznych w standardzie 19”),
•	 Profitronic (do dużych systemów elek-

tronicznych i sprzętu pomiarowego),
•	 Wavetronic (walizkowe).

Asortyment uzupełniają panele ope-
ratorskie do sterowników i systemy za-
wieszenia dla wyświetlaczy przemysło-
wych, a także specjalistyczne obudowy 
ogniotrwałe E30.

Dławnice i koryta kablowe
W ramach marki Pflitsch oferowane 

są specjalizowane produkty do realizacji 
połączeń kablowych w przemyśle, takie 
jak koryta i trasy kablowe pozwalające 
na tworzenie magistral przewodowych 
i zapewniające uporządkowane okablo-
wanie systemów oraz dławnice kablowe 
do różnych grup aplikacyjnych. 

Cechami charakterystycznymi dław-
nic firmy Pflitsch są: bardzo szeroki za-
kres zastosowań, wysoka klasa szczelno-
ści oraz wysoki parametr redukcji na-
prężenia. Dostępne wykonania obejmują 

wersje wykonane z mosią-
dzu i tworzyw sztucznych.

Chcielibyśmy zwrócić 
Państwa uwagę na no-
wego dostawcę w ofercie 
firmy Ex-Con. Produkty 
Wiska znajdują zastoso-
wanie w aplikacjach mor-

skich, strefach zagrożonych wybuchem 
oraz w szerokim zakresie standardo-
wych aplikacji.

Złącza przemysłowe 
i elektroniczne

Oferowane złącza przemysłowe firmy 
Binder to wyjątkowo odporne mecha-
nicznie i środowiskowo produkty elek-
tromechaniczne przeznaczone do pra-
cy w najcięższych warunkach, w apli-
kacjach instalowanych poza budynka-
mi w wolnej przestrzeni. Komponenty 
te charakteryzują się lekką konstrukcją 
o dużej stabilności mechanicznej. Mają 
konstrukcję bagnetową styków połącze-
niowych, pozwalające na szybkie i bez-
pieczne tworzenie połączeń. W tym ob-
szarze proponujemy złącza:
•	 okrągłe subminiaturowe,
•	 okrągłe miniaturowe,
•	 okrągłe dla maszyn,
•	 czujnikowe – okrągłe,
•	 czujnikowe – specjalne,
•	 moduły przyłączeniowe oraz rozgałę-

ziacze kablowe,
•	 złącza zaworów magnetycznych.

Sukcesywnie poszerzamy listę na-
szych dostawców i oferowanych pro-
duktów.

Ex-Con – specjalizowany dostawca 
rozwiązań przemysłowych
Firma Ex-Con należy do grupy kapitałowej Ex-Con-East GmbH istniejącej 
na rynku od 2001 roku. Od początku firma specjalizuje się w bezpośrednich  
i kompleksowych dostawach elementów z zakresu automatyki przemysłowej 
oraz elektroniki do krajów Europy Wschodniej. Głównymi klientami firmy są  
specjaliści w zakresie pomiarów, technologii produkcji, ochrony środowiska, 
energetyki, energii wiatrowej i słonecznej.

Ex-Con Sp. z o.o.
ul. Braniborska 58-68, 53-680 Wrocław 
tel. 71 794 70 47, faks 71 794 70 37
info@ex-con.pl, www.ex-con.pl
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