
Prezentarea ECHIPOT S.R.L. 

Sisteme de protecție împotriva trăsnetului 

ECHIPOT S.R.L. importă şi comercializează sistemele de paratrăsnet ale firmei France Paratonnerres din anul 2001.   
În toată această perioadă principiul care a stat la baza activităţii noastre a fost ca sistemele comercializate să asigure 
cea mai performantă protecţie pentru clienţii noştri. Acest lucru se poate realiza prin cunoaşterea aprofundată a 
fenomenului fizic, cu toate particularităţile sale, cunoaşterea şi înţelegerea indicaţiilor din normativ şi din standardele 
din domeniu, şi analiza amănunţită a obiectivului care urmează să fie protejat. În cazul nerespectării acestor criterii la 
proiectarea și instalarea unui sistem de protecție la trăsnete, acesta device o potențială sursă de incendiu, în loc să 
asigure protecția dorită.  

Concepția Echipot a rămas neschimbată de-a lungul anilor, schimbări au intervenit in gama paratrăsnetelor 
comercializate.  

 

In 2011 a fost lansată noua gamă a paratrăsnetelor IONIFLASH MACH, care a fost completată și cu un model testabil 
prin cablu, respectiv cu un model testabil de la distanță cu ajutorul unui smartphone. Înregistrările noului contor de 
descărcări pot fi  de asemenea consultate cu ajutorul unui smartphone. 

 

Pentru aceste produse performante specialiștii Echipot oferă soluții te hnice de instalare care asigură o protecție ce 
cea mai înaltă calitate. 

 

 



 

 

Instrumente și echipamente meteorologice 

În perioada 2008-2011 activitatea firmei noastre s-a extins 
şi în domeniul măsurărilor meteorologice.  

Pentru măsurarea si monitorizarea parametrilor 
meteorologici Echipot comercializează : 

• Instrumente solare și statii solare cu urmărirea 
traiectoriei soarelui. 

• Instrumente și echipamente pentru studiul 
atmosferei. 

• Stații meteorologice compacte, portabile. 
• Stații meteorologice sau sisteme de măsurare 

special configurate pe un data logger (sau mai 
multe loggere în rețea) cu senzorii aleși pe baza 
cerințelor aplicației. Ele pot fi utilizate pentru 
măsurarea parametrilor solari, cei ai aerului sau ai 
solului.  

• Sisteme de monitorizare a parametrilor solului 
(umiditate, temperatura, conductivitate electrică 
și potențialul apei din sol). 

 

Suntem distribuitori pentru România ai unor prestigioasei firme internaționale, printre care Kipp & Zonen din Olanda, 
lider mondial în producerea radiometrelor, respectiv Delta-T Devices din Marea Britanie, producătoare de senzori 
pentru măsurarea umidităţii solului, de staţii meteorologice şi de data loggere performante. 

 

Pentru detalii privind activitatea firmei noastre și produsele pe care le comercializăm, vă invităm să viz itați pagina 
noastră de Internet: www.echipot.ro 
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