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Fundada l'any 1980, PIRIS és una empresa amb experiència en la distribució
de components elèctrics, mecànics i electrònics.
L'orientació de l'empresa a la qualitat de servei, la disponibilitat d'estocs,
rapidesa de lliurament, i la cada vegada més àmplia gamma de productes,
estan convertint a PIRIS en un proveïdor de referència.

Index

AT & Components
BLF        
De Controls
ElettroBrescia
Euro-Block
Everel

LGB
Noalia Concept         
Nuova Star
RobertShaw
Rold Elettrotecnica
Rold Lighting

..… 2

..… 2

..… 2

..… 2

..… 3

..… 3

..… 5

..… 6

..… 6

..… 6

..… 6

..… 7Everel
Faucigny / Coupatan
Imf
I.M.S.
Inepro
ITW ElettroGiBi
ITW Ispracontrols
Jacob
Kerz
Korner

Rold Lighting
Sedes
Sensata Technologies
Sisme
Slim
Sn Barelec
Techno
T&P

Llegenda iconogràfica

..… 3

..… 3

..… 3

..… 4

..… 4

..… 4

..… 4

..… 5

..… 5

..… 5

..… 7

..… 7

..… 7

..… 7

..… 8

..… 8

..… 8

..… 8



Termòstats fred / Termòstats calor

Àmplia gamma de termòstats amb capil·lar per a aplicacions domèstiques i 
industrials, dels quals destaquen els termòstats per refrigeració i els
termòstats per a rentat i cocció.

Bugies d'encesa

Fabricació i comercialització de bugies d'encesa.

Regletes ceràmiques / Interruptors d'emergència / Armaris murals
en plàstic

Regletes ceràmiques, interruptors d'emergència, armaris murals per a 
entorns industrials

Cables elèctrics

Cables elèctrics homologats: en silicona, goma, PVC, i sistemes fotovoltaics



Regletes per circuit imprès

Fabricació de regletes per a circuit imprès.
Regletes d'1 nivell, 2 nivells i connectors extraïbles.
Possibilitat d'incloure serigrafia.

Connectors IEC / senyaladors lluminosos / interruptors / pressòstats

Components electromecànics per a tot tipus d'aparells electrodomèstics i 
per a la indústria en general.
Components principals: interruptors, pilots, petits pressòstats.

Temporitzadors

Temporitzadors i rellotges analògics destinats principalment al mercat de 
l'electrodomèstic.
Adaptables a qualsevol equip que requereixi un interruptor temporitzat.

Filtres par a campanes

Filtres per a campanes extractores domèstiques i industrials.
Disponibles models amb marcs i acabats en acer inoxidable.



Motors

Motors i moto ventiladors elèctrics.
Models axials i tangencials disponibles.

Mesuradors d'energia / Transformadors

Mesuradors d'energia per al sector industrial i transformadors de nucli sòlid
i nucli partit

Elements de connexió

Components de connexió: regletes, caixes de connexió, passafils i 
connectors

Elements d'encesa per gas

Components d'encesa electrònica per a gas: catenàries i encenedors
electrònics per a cuines, forns, fogons i calderes.



Prensaestopas

Prensaestopas IP68.

Cables elèctrics amb clavilla

Mànegues de connexió per a electrodomèstics i maquinària industrial.

Elements de connexió

Components de connexió: regletes, caixes de connexió, passafils, fastons, 
brides, connectors tipus NAC

Motors i electrobombes

Motobombes per rentat industrial i motors elèctrics de convecció per a 
forns industrials.



Sistemas electrónicos de control

Productos Electro-mecánicos y electrónicos: timers-programadores y 
sistemas de control (hardware y software)

Bisagres

Bisagres per electrodomèstics.

Electrovàlvules

Electrovàlvules per a electrodomèstics d'acció directa.

Interruptors / Micro interruptors

Micro interruptors i polsadors elèctrics.
Es poden combinar seleccionant el cos i el botó desitjat.



Llums LED

Llums LED per a ús domèstic i industrial.
Ideals per a naus industrials. Possibilitat de realització d‘ un estudi lumínic.

Resistències elèctriques

Resistències elèctriques per a sectors industrials i per a béns de consum.

Relés d'arrencada / Termòstats tipus Klixon / Protectors tèrmics

Elements per a la protecció i control d'aparells domèstics i industrials: termo 
protectors i termòstats tipus Klixon.

Motors

Motors elèctrics asíncrons i brushless per a electrodomèstics, rotors i 
estators per a compressors frigorífics, motors per a ventilació i 
condicionament d'aire.
Motors disponibles per a fan-coil.



Pilots LED

Senyalitzadors lluminosos de tipus LED per a tot tipus d'aparells
electrodomèstics i per a la indústria en general.

Cables elèctrics amb clavilla

Mànegues de connexió per a electrodomèstics i maquinària industrial.

Elements de connexió estancs

Sol·lucions de connexió elèctrica amb un alt grau de protecció de fins a IP68 
(immersió continuada en aigua).

Electrovàlvules / Descalcificadors i Air Breaks

Components electromecànics i de material plàstic per a aplicacions en 
rentadores i rentavaixelles: electrovàlvules i descalcificadors.
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