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Energotytan jest częścią międzynarodowej grupy przedsiębiorstw zajmujących się techniką łączeniową, projektowaniem, wdrażaniem
i produkcją narzędzi dla sektora energetyki zawodowej i kolejnictwa.
Od momentu swojego powstania w Polsce w 2000 roku Energotytan stawia na stały rozwój i optymalizację produktów we współpracy
z Klientami oraz wprowadza szereg innowacyjnych rozwiązań, które sprawiają, że codzienna praca staje się łatwiejsza. Obecnie oferta
produktowa zawiera końcówki i tulejki kablowe, narzędzia standardowe i specjalistyczne używane w energetyce i kolejnictwie, przyrządy
pomiarowe oraz urządzenia do obróbki i łączenia rur w instalacjach wody pitnej, grzewczych, gazowych i ogrzewania podłogowego.
Zespół inżynierów i techników zajmuje się ciągłym rozwojem nowych technologii, aby spełnić oczekiwania Klientów. Najnowsze
oprogramowanie i własny wydział budowy prototypów zapewnia najwyższą wydajność i nieograniczone możliwości konstrukcyjne.
Dzięki nowoczesnym maszynom CNC i EDM do cięcia i frezowania elementów jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą jakość swoim
wyrobom. Materiały i procesy podlegają ciągłej kontroli pod względem zgodności z przyjętymi standardami jakościowymi, a produkcja
zawsze podąża za najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Przeszkolony zespół specjalistów wspomagany systemem
projektowania 3D pozwala nie tylko spełniać aktualne wymagania Klientów, ale również być zawsze krok przed nimi.
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Chemia dla elektroinstalatorów
WEICON W44T Multi-Spray - Olej wielofunkcyjny - PENETRATOR i ODRDZEWIACZ
Uniwersalny olej o wszechstronnym działaniu WEICON W44T to
wielofunkcyjny preparat, który dzięki specjalnej aktywnej formule
łączy w sobie doskonałe właściwości penetrujące, antykorozyjne,
wypornościowe, smarujące, konserwujące i czyszczące. Preparat
udrażnia zatarte połączenia śrubowe, sworznie, armaturę i zawory, wnika
w rdzę i ją rozpuszcza. Wypiera wilgoć ze styków elektrycznych, zapobiega
prądom upływowym i pomaga uruchomić mokre silniki. Olej eliminuje
trzaskanie i skrzypienie zawiasów, prowadnic, łożysk i wszelkiego
rodzaju przegubów oraz złączek. Preparat W 44 T czyści zabrudzone
metalowe powierzchnie i pozostawia na nich przylegający, bardzo
cienki film, który się nie rozsmarowuje, nie klei i nie przyciąga kurzu.
Nazwa

Kod

Pojemność

Cena PLN/szt.

W44T

11251550

500 ml

30 zł

WEICON CONTAKT SPRAY - 400ml - Wypiera wilgoć i zanieczyszczenia ze styków
WEICON Contact Spray zawiera specjalną mieszankę składników
aktywnych przeznaczonych do czyszczenia i zabezpieczania złączy,
styków, oraz podzespołów elektrycznych. Usuwa wilgoć ze styków,
zapobiega prądom upływu i skokom napięcia. Chroni przed utlenianiem
się styków, bezpieczników, gniazd i przed osadzaniem się siarczków.
Wykorzystanie znajdzie we wszystkich wrażliwych na warunki pogodowe
urządzeniach elektrycznych. WEICON Contact Spray przeznaczony jest do
stosowania w skrzynkach bezpieczników, systemach komunikacyjnych,
napędach
bram,
gniazdach
kontaktowych,
przełącznikach,
bębnach kablowych, przedłużaczach elektrycznych, w osprzęcie
elektrycznym domowym, ogrodowym oraz systemach oświetlenia.
Nazwa

Kod

Pojemność

Cena PLN/szt.

CONTAKT SPRAY

11152400

400 ml

25 zł

WEICON ELECTRO CONTACT CLEANER - Spray do czyszczenia urządzeń elektrycznych
WEICON Electro Contact Cleaner jest sprayem, który stanowi idealne
rozwiązanie do sprawnego i efektywnego odtłuszczania i mycia wszelkiego
rodzaju styków elektrycznych, które są zanieczyszczone. Produkt poprawia
przewodność elektryczną, zmniejsza straty napięcia, a także usuwa
prądy upływu. Stosuje się go przy podzespołach elektrotechnicznych,
jak mierniki i wagi, przy czyszczeniu tablic rozdzielczych, przekaźników
oraz wszelakich połaczeń elektrycznych. Specjalna formuła produktu,
w skład której wchodzą rozpuszczalniki o wysokiej czystości,
umożliwia efektywne usuwanie warstw siarki, tlenków, osadów
pozwarciowych i zabrudzeń z wszelkich powierzchni elektrycznych. .
Nazwa

Kod

Pojemność

Cena PLN/szt.

CONTAKT CLEANER

11210400

400 ml

50 zł

WEICON SMOKE DETECTOR TEST SPRAY - 150ml - Tester czujników dymu
WEICON Spray testowy do czujników dymu WEICON jest idealny do
bezpiecznego sprawdzania prawidłowego funkcjonowania optycznego
lub fotoelektrycznego czujnika dymu. Spray pomaga przeprowadzić
test funkcjonalny bez aglutynacji elektroniki. W ten sposób gwarantuje
się, że czujka lub przełącznik działają bez zakłóceń. Spray nie zawiera
żadnych substancji stałych i odparowuje bez pozostawiania nalotów.
W ten sposób nie wpływa na funkcjonalność urządzeń. Spray testowy
do detektorów dymu WEICON może być stosowany w zakładach
przemysłowych, obiektach publicznych i gospodarstwach domowych. Jest
bezpieczny i łatwy w nakładaniu oraz delikatny w stosunku do elektroniki.
Nazwa

Kod

Pojemność

Cena PLN/szt.

SMOKE TEST

11640150

150 ml

69 zł
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Chemia dla elektroinstalatorów
WEICON PLOMBY BEZPIECZEŃSTWA DO ŚRUB - LAKIERY SERWISOWE
Lakier zabezpieczający do śrub to niezastąpiona ochrona połączeń
śrubowych
wszelkiego
rodzaju,
chroni
przed
manipulacją
i nieautoryzowanym odkręcaniem śrub i złączy, jako plomba stanowi
potwierdzenie zapewnienia jakości, kontroli produkcji i testowania produktu,
a także służy wizualnej kontroli połączonych i wyregulowanych elementów.
»» Moment zrywający* 2.7 Nm
»» Temperatura obróbki +5...+120°C
»» Półsuchy po 5 min. ,a utwardzony po 60 min.
Kod

Kolor

Pojemność

Cena PLN/szt.

30021030

ŻÓŁTY

30g

64 zł

30022030

ZIELONY

30g

64 zł

30020030

CZERWONY

30g

64 zł

WEICON KLEJ EPOXY - 24ml - KLEJ EPOKSYDOWY DWUSKŁADNIKOWY
Klej epoksydowy WEICON to szybkowiążący klej dwuskładnikowy,
który stosuje się do prawie wszystkich materiałów: metale, tworzywa,
kompozyty wzmacniane włóknem, ceramika, szkło, kamień i drewno.
Cechuje się lepką i samopoziomującą konsystencją a także szybkim
zasychaniem i wysoką siłą adhezji. Jest odporny na wstrząsy. Przeznaczony
do aplikacji pojedynczych oraz takich, gdzie system Easy-Mix nie jest
optymalny. Po zastosowaniu daje efekt przejrzystego, elastycznego
połączenia. Do zestawu dołączona jest praktyczna, podwójna strzykawka,
która automatycznie zapewnia prawidłową proporcję mieszania (1:1).

Nazwa

Kod

Pojemność

Cena PLN/szt.

EPOXY

10550024

24 ml

36 zł

WEICON BEZBARWNA TAŚMA MONTAŻOWA - 80kg - 3m
Montażowa, transparentna taśma przylepna WEICON to dwustronna,
bardzo przeźroczysta taśma przylepna z czystego kleju akrylowego.
Taśma przylepna nadaje się szczególnie do wizualnie wysokiej
jakości, konstruktywnego klejenia i trwałego mocowania przedmiotów
transparentnych zarówno wewnątrz i na zewnątrz. Transparentna taśma
przylepna przylega mocno i bezpiecznie na praktycznie wszystkich,
gładkich powierzchniach, jak szkło, tworzywo sztuczne, stal aluminium,
płytki i kafelki. Taśma przylepna zachowuje trwałość w temperaturze od
-40°C do +160°C i jest odporna na promienie UV i wilgotność. W połączeniu
z klejami i uszczelniaczami WEICON może służyć jako element mocujący
w klejeniu hybrydowym i zapewnia stabilność obiektów klejonych.
Nazwa

Kod

Wymiary

Cena PLN/szt.

MTape80

14100319

3m x 19mm

39 zł

WEICON ANTI-SEIZE - PASTA MONTAŻOWA DO GWINTÓW
Pasta montażowa Weicon Anti-Seize High-Tech cechuje się znakomitymi
właściwościami separującymi oraz wysoką odpornością termiczną.
Produkt posiada ponadto atest NSF i jest neutralny dla materiałów oraz
nie zawiera w składzie metali. Preparat zalecany jest do zastosowań
w aplikacjach wymagających ekstremalnej odporności termicznej oraz tam,
gdzie metale mogą wywoływać reakcje elektrolityczne. Pasta Weicon AntiSeize High-Tech idealnie sprawdza się również w pracach, w których może
wystąpić kontakt z żywnością, a oprócz tego posiada estetyczną barwę.
Nazwa

Kod

Pojemność

Cena PLN/szt.

ASW5

26100005

5g

10 zł

ASW30

26100003

30g

25 zł

ASW120

26100012

120g

59 zł
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Warunki sprzedaży i gwarancji
STOSOWANIE

REKLAMACJE I ZWROTY

Niniejsze warunki stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między
firmą ENERGOTYTAN S.C., zwaną dalej Sprzedawcą, a nabywcą towarów
tej firmy, zwanym dalej Kupującym, o ile odrębne umowy nie stanowią
inaczej.

Kupujący jest zobowiązany sprawdzić przy kurierze zgodność towaru
z dokumentacją niezwłocznie po otrzymaniu dostawy.

DOSTAWY

Towary wykonywane na specjalne zamówienia nie podlegają
zwrotowi ani wymianie.

a. Kupujący zobowiązuje się do odbioru towarów zamówionych wg
katalogu lub innych ustaleń.
b. Realizacja dostaw odbywa się na podstawie zamówień.
c. Kupujący, który zalega z zapłatą wymagalnej faktury nie otrzyma
nowego towaru aż do momentu całkowitego uregulowania
należności, a Sprzedawca zachowuje prawo własności
dostarczonego towaru aż do czasu spłaty całej przeterminowanej
kwoty.
d. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za skutki błędnie lub
niewyraźnie wypełnionych zamówień.
e. Jednostką dostawy jest opakowanie o ilości sztuk, metrów itp.,
podanych w cenniku (np. 1 opak = 100 szt.); dla narzędzi jednostką
dostawy jest 1 szt.; zamówienie o ilości mniejszej niż odpowiednia
dla całego opakowania jest realizowana w pełnym opakowaniu przy
zaokrągleniu w górę.

Uszkodzenia towaru podczas dostawy tylko na podstawie
protokołu firmy kurierskiej.

Wszystkie reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na serwis@
energotytan.pl.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ - OGRANICZENIA
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze
wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich. Postanowienie
to nie narusza ustawowych uprawnień Kupującego z tytułu
odpowiedzialności sprzedawcy za produkt niebezpieczny.
SIŁA WYŻSZA
W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było
przewidzieć w momencie zawarcia kontraktu ENERGOTYTAN S.C.
jest zwolniona ze zobowiązań wynikających z niniejszych warunków
sprzedaży w czasie trwania takich okoliczności.

DANE TECHNICZNE

GWARANCJA

Wszelkie dane techniczne i parametry zawarte w prospektach oraz
innych publikacjach firmy ENERGOTYTAN S.C. mogą być modyfikowane
przez Sprzedawcę bez uprzedzenia. Powyższe nie dotyczy towarów
już zamówionych, w stosunku do których obowiązują dane techniczne
i parametry obowiązujące w dniu złożenia/potwierdzenia zamówienia.

a.

Sprzedawca zapewnia prawidłowe działanie urządzenia/
narzędzia zgodnie z parametrami określonymi przez producenta,
jeżeli jest ono prawidłowo użytkowane. Sprzedawca nie
ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową pracę urządzenia/
narzędzia, gdy stwierdzone zostanie jego użytkowanie niezgodnie
z parametrami pracy określonymi przez producenta.

b.

Okres gwarancji wynosi odpowiednio:
12 m-cy dla urządzeń i narzędzi
6 m-cy dla akumulatorów

c.

Gwarancji nie podlegają ostrza, matryce oraz inne podzespoły
ulegające naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu, a także
uszkodzenia mechaniczne bądź inne powstałe z winy użytkownika.

d.

Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad wynikłych
z wadliwej konstrukcji lub wad materiałowych, oraz przywrócenia
jego pełnej funkcjonalności w możliwie jak najkrótszym terminie,
nie dłużej niż w ciągu 15 dni roboczych od daty dostarczenia
urządzenia do serwisu Sprzedawcy. W przypadku konieczności
testowania urządzenia czas ten ulega przedłużeniu do 30 dni
roboczych.

e.

Kupujący jest zobowiązany dostarczyć do serwisu Sprzedawcy
kompletne urządzenie na koszt własny wraz z dowodem zakupu
i kartą gwarancyjną. Brak spełnienia tego warunku nie uprawnia
Kupującego do świadczenia ze strony gwaranta.

f.

Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, którego w skutek wad
rzeczy Kupujący nie może korzystać z rzeczy objętej gwarancją

g.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe
z powodu:

W przypadku gdy dostawa towarów zgodnie z danymi technicznymi
lub parametrami obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia nie jest
możliwa, a Kupujący nie wyrazi zgody na zmiany w powyższym zakresie,
będzie on miał prawo odstąpić od umowy w terminie 3 dni od daty
otrzymania od Sprzedawcy informacji o dokonanej zmianie (lub też od
daty otrzymania towaru, którego taka zmiana dotyczy).
PRZESYŁKI
Wszystkie przesyłki są dostarczane do odbiorcy firmą kurierską (jeżeli
umowa nie stanowi inaczej). Dostępny na magazynie towar jest wysyłany
na następny dzień roboczy. Opłaty za pakowanie, załadunek i transport
naliczane są indywidualnie (w zależności od ilości / rodzaju towaru).
CENY
Wszystkie ceny są podawane w polskich złotych i nie zawierają podatku
VAT, kosztów opakowania i transportu. Ceny te nie są wiążące dla
Sprzedawcy, który może bez zapowiedzi zmienić je w wyniku wzrostu
kosztów spowodowanych np. zmianą kursów walut.
Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca będzie miał również prawo do
zmiany cen w przypadku, podwyższenia swoich kosztów, stanowiących
podstawę kalkulacji ceny lub innych obiektywnych czynników, jak np.
zmiany kursu walut.
Ceny na wyroby nie ujęte w cenniku są ustalane indywidualne.

• podłączenie urządzenia do niesprawnej sieci energetycznej lub
do niesprawnego urządzenia peryferyjnego,

ENERGOTYTAN może udzielić rabatu od cen wg cennika głównego
dla odbiorców hurtowych (firm handlowych) lub stałych odbiorców
detalicznych.

• wykonania samodzielnie bez zgody gwaranta zmian
konstrukcyjnych urządzenia,

PŁATNOŚĆI

• wykonywanie napraw przez osoby nieupoważnione przez
gwaranta,

• Zapłata gotówką lub kartą w dniu odbioru towaru lub przedpłata.
• Zapłata przy odbiorze przesyłki (pobranie).
• Płatności przelewem (ustalana indywidualnie).

• wykorzystywania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
h.

Urządzenia i narzędzia powinny być utrzymane w czystości
i podlegać okresowym przeglądom, jeżeli jest to wymagane przez
producenta.

i.

Każdorazowy użytkownik jest zobowiązany znać zasady obsługi
danego produktu.

j.

Zobowiązania spółki ENERGOTYTAN, które wynikają z niniejszej
gwarancji ograniczają się do kosztów, które łącznie nie
przekraczają ceny samego towaru.

• Za nieterminowe płatności naliczamy ustawowe odsetki.
• Płatność następuje na podstawie faktury, która jest dołączona do
przesyłki (jeżeli umowa nie stanowi inaczej).
POTWIERDZENIE ZAMÓWIEŃ
Zamówienia, terminy dostaw i ceny potwierdzamy tylko na życzenie.

www.energotytan.com

Wsparcie sprzedaży

Regał systemowy
z poświetlaniem LED
480x460x1260 mm

Ekspozytor piankowy bez
narzędzi E12
210x280x250 mm

Display
na narzędzia
505x2330 mm

Ekspozytor piankowy bez
narzędzi E6
210x280x250 mm
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Sugerowane ceny katalogowe netto w PLN. Zastrzegamy sobie prawo zmiany ceny bez uprzedniego powiadomienia. Pełną ofertę katalogową
produktów znajdziesz na www.energotytan.com. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Energotytan® zabronione. Niniejszy katalog
ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Ceny katalogowe ważne od 01/09/2019 do
01/09/2020 mogą zostać zmienione lub wycofane bez powiadomienia. Mimo że podjęto wszelkie działania zmierzające do zapewnienia prawidłowości
informacji, ewentualne błędy lub pominięcia zostają wyłączone z zakresu oferty i odpowiedzialności. Zdjęcia produktów mogą odbiegać od wyglądu
produktów znajdujących się w sprzedaży.
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