
 
 

DESPRE COMPANIE 
 

Compania “PLAMEN” este producător şi furnizor de echipament electro-energetic pentru tensiuni 
joase si medii.  Compania a luat fiinţă in anul 1986 in Indjija, Serbia, unde se afla si astăzi. Principalii clienţi 
ai companiei “PLAMEN”  sunt implicaţi atât in distribuţia cât şi in transportul energiei electrice. 

 Datorită unei experienţe bogate, “PLAMEN” poate asigura cea mai bună calitate  si soluţii viabile 
pentru clienţii săi. Calitatea este asigurată de standardele ISO 9001, ISO 14001 şi ISO 18001, cu 
instrucţiunile lor, 

 Toate produsele “PLAMEN” sunt certificate, ceea ce  înseamnă ca sunt îndeplinite toate cerinţele 
instituţiilor din ţară si străinătate. De-a lungul anilor de experienţă în cercetarea, construcţia şi producţia de 
echipament de  îmbinare a cablurilor si accesorii, ca şi rezultale testelor  si experienţa în exploatare dau 
garanţia calităţii, fiabiltăţii şi funcţionalităţii tuturor produselor “PLAMEN”. 

Compania dispune de un spațiu cu o fabrică de producţie ce se  întinde pe o suprafaţă de 6 500 mp 
pe o suprafață de 20 000 m2, cu secţiune administrativă şi 170 de angajaţi.   

 
REFERINȚE 

 
Compania “PLAMEN” este unul dintre liderii de piaţă pentru producţia de echipament şi accesorii 

pentru  îmbinarea cablurilor, echipament şi accesorii pentru linii electrice izolate cât şi neizolate, care sunt 
produse pentru export, iar în prezent 70% din produsele companiei sunt vandute pe piaţa internaţională. 

 

Pieţele pe care “PLAMEN” este prezentă: 

 
Serbia         
Rusia 
Federația Bosnia şi Herţegovina 
Muntenegru 
Macedonia 
Slovenia 
Croaţia 
Bulgaria 
România 
Polonia 
Austria 
Germania 
Ucraina 
Albania 
Republica Moldova 
Georgia 
Armenia 
Slovacia 
Republica Cehă 
Uruguay 
Algeria 
DR Congo 
Iordania 
Ungaria 

 
 
 



CLASIFICAREA PRODUSELOR 
 

• ECHIPAMENT PENTRU ÎMIBINAREA CABLURILOR 
§ Program izolat 
§ Papuci 
§ Mufe 
§ Elemente cu șurub având limitator de străngere 

 
• ECHIPAMENT PENTRU LINII DE PÂNĂ LA 1kV 

§ Cleme de legătura electrică 
§ Carcase izolate 
§ Purtători de izolatori 

 
• ECHIPAMENT PENTRU LEA JT 

§ Cleme de derivație cu dinți 
§ Papuci și mufe izolate 
§ Console pentru LEA JT 
§ Cleme întindere pentru LEA JT  
§ Cleme susținere pentru LEA JT 
§ Alte eschipamente pentru LEA JT  

 
• ECHIPAMENT PENTRU ADSS 
 
• ECHIPAMENT PENTRU LEA MT  

§ Elementele echipamentului pentru linii de medie tensiune 
§ Izolatoare din silicon   
§ Lanțuri de izolatoare  
§ Echipament pentru LEA MT 

 
• ECHIPAMENT DE PROTECȚIE 

§ Descărcătoare de tensiune  
 


