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Polecamy złącza przemysłowe firmy WAIN Electrical, specjalizującej się w produkcji, rozwoju i 
sprzedaży złączy przemysłowych (Heavy Duty) w Chinach. Priorytetowym celem firmy jest zapew-
nienie wysokiej jakości, zaawansowanych technologicznie produktów, w związku z czym siedziba 
firmy jest wyposażona w laboratoria opracowujące i sprawdzające wydajność produktów. Podczas 
produkcji złączy firma WAIN stosuje zaawansowane koncepcje i technologie.

Wszystkie złącza zostały zaprojektowane i przetestowane ściśle według DIN VDE0110, DIN VDE0627, 
DIN- maszyny, EN61984 i IEC60529, są również zatwierdzone przez VDE, UL, CUL, CE, CQC itp.

Zastosowanie złączy firmy WAIN: 
• maszyny,
• energia,
• energia elektryczna
• komunikacja,
• inżynieria,
• automatyzacja,
• przemysł kolejowy.

Nasza oferta złączy firmy WAIN zawiera: złącza okrągłe, proste, kątowe, prostokątne, męskie i żeń-
skie z pojedynczo lub podwójnie zakończonym przewodem, charakteryzujące się stopniem ochro-
ny IP67 oraz ochroną przed wnikaniem brudu i wilgoci. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

We recommend industrial connectors from WAIN Electrical, a company specializing in the production, 
development and sales of industrial connectors in China. The company’s priority is to provide high qu-
ality, technologically advanced products.

During production, WAIN uses advanced concepts and technologies. The products are designed and 
tested strictly according to DIN VDE0110, DIN VDE0627, DIN EN61984 and IEC60529, and are also ap-
proved by VDE, UL, CUL, CE, CQC etc. 

We have round, straight, rectangular  and angled, male and female connectors with single or double-
-ended conductors, with IP67 protection and solid protection against ingress of dirt and moisture. WAIN 
connectors are widely used in the field of 

• machinery, 
• energy, 
• electricity, 
• communication, 
• automation engineering, 
• railway industry, etc. 

We invite you to familiarize yourself with our offer
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