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1024 x 768 pikseli
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Energetyka&Elektrotechnika

O

ddaję w Państwa ręce pierwsze w tym roku wydanie kwartalnika techniczno – informacyjnego „Energetyka & Elektrotechnika”. Pokładam nadzieję, że w roku 2016 spełnimy Państwa
oczekiwania. Z każdym wydaniem staramy się być jak najbliżej
ważnych wydarzeń branżowych, dlatego też zapraszam do odwiedzenia nas podczas zbliżających się wielkimi krokami ekspozycji targowych. Należy tu wymienić targi Enex w Kielcach, które
odbędą się 30-31 marca, oraz targi Automaticon 01-04 marca
w Warszawie. Oczywiście na powyższych imprezach targowych
EE sprawuje status patrona medialnego.
Zapraszam Państwa również na 42 szkolenie „Nowe rozwiązania w energetyce i elektrotechnice. Efektywność, oszczędność,
bezpieczeństwo”, które odbędzie się w Stęszewie k. Poznania
– w hotelu Delicjusz. Spotkanie odbędzie się w dniach 24-25
marca na dwóch salach równolegle: sala A – energetyka cieplna
i zawodowa, sala B – elektrotechnika przemysłowa. Patronat
medialny nad tym wydarzeniem objął kwartalnik Energetyka &
Elektrotechnika. Więcej informacji na str. 26.
W dalszej części roku pojawią się jeszcze trzy wydania Energetyki & Elektrotechniki. Cieszy nas fakt, że pismo nadal się rozwija, zaś szkolenia branżowe, których jesteśmy organizatorem
cieszą się niezmienną popularnością zarówno wśród wystawców,
jak też szeroko pojętej kadry inżynieryjnej, reprezentującej wiele gałęzi różnego przemysłu.
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prenumerata

S

zanowni Państwo, zachęcamy do prenumeraty magazynu
Energetyka & Elektrotechnika. Periodyk ten , tworzony jest
przy współpracy specjalistów z branży elektrotechnicznej. Pismo
dedykowane jest energetykom, elektrykom, operatorom sieci,
elektromonterom, kadrze ds. inwestycji. Naszą ideą jest, aby magazyn był dla Państwa ciekawą lekturą i inspiracją do nowych,
lepszych rozwiązań. Koszt roczny to tylko 43,20 zł. Możecie Państwo wpłacić na poczcie lub przelewem na konto 03 1140 2004
0000 3102 3480 6705, odbiorca: Wydawnictwo Wag-Tech Hahn
Katarzyna, ul. Główna 12, 47-411 Czerwięcice, z dopiskiem prenumerata.
amówienie możecie przysłać mailem na adres marketing@
energetykaelektrotechnika.com lub faksem 32 414 9225.
Nasza misją i ambicją jest , aby magazyn Energetyka & Elektrotechnika stał się Vademecum , każdej osoby związanej z elektrotechniką i energetyką. Chcemy także, najnowsze technologie,
rozwiązania ze świata energetyki i elektrotechnik tworzyć i odkrywać razem z Państwem. Zapraszamy do współpracy.
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Konferencje Naukowo-Techniczne

Nasze spotkania na stałe wpisały się w kalendarz imprez branżowych
i z każdym rokiem odnotowujemy wzrost zainteresowania ze strony gości uczestniczących
w kolejnych sympozjach. Poniżej prezentuję Państwu harmonogram konferencji na rok 2016.
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MIEJSCE

24-25 marca

woj. wielkopolskie
hotel Delicjusz
Stęszew
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R

ittal Chiller App zapewni teraz użytkownikom łatwość wyboru za
pomocą smartfonu: uzupełniając istniejącą wersję online, aplikacja umożliwi automatyczne obliczanie wymaganej mocy chłodniczej.
Odpowiedni chiller wybiera się interaktywnie w zaledwie czterech
krokach – i to w zakresie mocy od 1 do 40 kW.
W pierwszym kroku klient określa swoje indywidualne zapotrzebowanie na chłodzenie. W drugim kroku następuje dopasowanie akcesoriów do wybranego chillera. W kolejnym, trzecim kroku, do dyspozycji są liczne pakiety opcji, np. wydajniejsza pompa, wersja chłodzona wodą lub obudowa ze stali nierdzewnej. W czwartym etapie
aplikacja dostarcza indywidualne charakterystyki mocy dla wybranego
chillera. Jednym kliknięciem można wywołać dodatkowe informacje,
jak np. specyfikacja lub dwu- i trójwymiarowe rysunki obudów. Więcej
danych jest dostępnych po zalogowaniu: poza dostępnością w magazynie w czasie rzeczywistym są to także informacje cenowe.
Aplikacja Chiller App na iOS jest dostępna za darmo na iTunes.
Rittal Sp. z o.o.
ul. Krakowiaków 48
02-255 Warszawa
www.rittal.pl

Kable zostały zaprojektowane na impedancją falową 120, pozostałe parametry transmisyjne zdefiniowane są w zakresie częstotliwości od 0,3MHz do 30MHz na poziomie gwarantującym transmisję
sygnału bez zakłóceń powodowanych przenikaniem energii
z sąsiadujących ze sobą wiązek.

Transfer Multisort Elektronik
jeden z największych dystrybutorów komponentów elektronicznych,
elektrotechnicznych, wyposażenia warsztatowego oraz automatyki
przemysłowej w Europie, rozszerza współpracę z firmą Littelfuse,
producentem zabezpieczeń do urządzeń elektronicznych, bezpieczników topikowych, polimerowych oraz akcesoriów do szerokiego zakresu zabezpieczeń.
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Nowa aplikacja Rittal do chillerów

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą TME
na www.tme.eu.
Piotr Sędziak, TME

jest dystrybutorem przemysłowej aparatury kontrolno-pomiarowej,
specjalizującej się w pomiarach przepływu i poziomu.

W naszej ofercie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

przepływomierze i sygnalizatory przepływu;
poziomowskazy, mierniki i sygnalizatory poziomu;
rotametry;
regulatory przepływu;
przepływomierze;
analizator zawartości wody w oleju;
system monitoringu centralnego smarowania;
manometry różnicowe;
przepływomierze tarczowe;
wskaźniki przepływu.

Węże podgrzewane elektrycznie

W

ęże podgrzewane umożliwiają podgrzewanie, roztapianie lub
utrzymanie stałej, podwyższonej temperatury substancji przepływających przez wąż, takich jak: oleje, smary, wosk, żywice, smoła,
farby, kleje, granulaty, substancje spożywcze itp. Przewód zbudowany
jest z węża ciśnieniowego w oplocie ze stali nierdzewnej, nawiniętej
spiralnie grzałki, czujnika temperatury, izolacji termicznej, oplotu zewnętrznego i osłon końcowych. Firma Tubes International oferuje
przewody dobrane dokładnie pod kątem aplikacji oraz wymagań
Klienta.

Fabryka Kabli Madex
rozszerzyła ofertę kabli wieloparowych, których wszystkie pary mogą
być wykorzystywane do realizacji usług szerokopasmowych, o wyroby
typu NTKSDXpekw dedykowane do zastosowań jako kable stacyjne,
zakończeniowe i przyłączeniowe.
4/2015
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Urdiamant Sp. z o. o.:
Producent diamentowych
i borazonowych narzędzi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ściernice diamentowe i borazonowe;
Narzędzia diamentowe do obróbki szkła i ceramiki;
Inne narzędzia diamentowe;
Obciągacze diamentowe;
Twardościomierze;
Pilniki diamentowe;
Pasty diamentowe;
Proszki diamentowe;
Ciągadła diamentowe;
Listwy honujące.
Urdiamant Sp. z o. o.
ul. Katowicka 3
43-300 Bielsko-Biała
tel. 0048 506 044 489
www.urdiamant.pl
email: biuro@urdiamant.pl

Klimatyzatory do trudnych
warunków pracy – ProAir

P

roAir to seria klimatyzatorów Hoffman, które idealnie nadają się
do pracy w środowiskach narażonych na korozję. Teraz dostępne
są w wersji ze stopniem ochrony IP66 i przeznaczone do zastosowań
wewnętrznych i zewnętrznych. Moc chłodzenia poszczególnych modeli waha się w granicach 410~2350 W. W ramach rodziny ProAir,
znajdującej się w ofercie CSI, dostępne są trzy grupy wielkości obudów: CR23, CR29 oraz CR43. Na ich konstrukcję składa się unikalnie
zaprojektowany rdzeń aluminiowy, który pozwala na szybkie oddawanie ciepła. Każdy model można nabyć w wersji zasilanej napięciem
115 VAC i 230 VAC. Urządzenia te mogą pracować w temperaturach
–40/+55°C. Możliwe jest opcjonalne zdalne zarządzanie klimatyzatorem za pomocą protokołów SNMP, EtherNet/IP, Modbus TCP. Jednostka posiada także złącze USB.
Szczegółowe informacje:
CSI Sp.J.
tel. 12 323 62 30
kontakt@csi.pl
www.csi.pl

Nowe hamulce LBHS do prowadnic
liniowych

F

irma Zimmer Group, której WObit jest dystrybutorem w Polsce,
w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie i know-how, opracowała innowacyjne hamulce na prowadnice liniowe. Producent
przygotował hamulec hydrauliczny, składający się z jednego elementu. Nie zawiera on żadnych ruchomych części i generuje całą siłę
hamującą i trzymającą wyłącznie poprzez nacisk korpusu.
Dystrybutor:
P.P.H. WObit E. K. J. Ober s.c.
Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy
wobit@wobit.com.pl
tel. +48 61 22 27 422
fax +48 61 22 27 439
www.wobit.com.pl
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Kyoritsu KEW 2117R – miernik
cęgowy 1000A ACA TrueRMS
Miernik z rozdzielczością 0,01 A na zakresie 60 A z automatyczną
zmianą zakresów. Cęgi o charakterystycznym dla marki Kyoritsu kroplowym kształcie, mogą być zapięte na przewodzie
o średnicy maksymalnej 33 mm. Miernikiem pomierzymy też ACV i
DCV (autozakresy 60/600), rezystancję do 600 kΩ, wykonamy też test
ciągłości oraz wykryjemy bezdotykowo napięcie przemienne.
Więcej informacji na stronie dystrybutora: www.biall.com.pl

1/2016
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Oferowana przez firmę Bosch Rexroth platforma inżynierska Open
Core Engineering obsługuje obecnie język skryptowy Lua. Otwiera to
przed użytkownikami nowe możliwości robotyzacji produkcji. Język
Lua, cechujący się prostą i łatwo zrozumiałą składnią, sprawdził się
na całym świecie. Jest używany na przykład do sterowania skomplikowanymi obiektami w grach komputerowych. Obecnie firma Bosch
Rexroth umożliwia wykorzystanie zalet tego języka w branży automatyzacji.

i zmiennego do 1000V, pomiar natężenia prądu stałego i zmiennego
z rozdzielczością 0,01 mA, pomiary przewodnictwa, rezystancji, test
diody, pojemności i częstotliwości, zapamiętywanie MIN/MAX. Ponadto bezprzewodowe moduły z funkcją Fluke Connect dokonują pomiarów napięcia AC, DC i AC+DC, prądu AC i DC oraz temperatury
z możliwością wyświetlania na bezprzewodowym multimetrze serii
Fluke 3000 FC. Do pomiaru prądu zmiennego mogą służyć standardowe cęgi lub elastyczne cęgi.

Nowe analizatory parametrów sieci
z elastycznymi rozpinanymi
przekładnikami
Nowe wersje analizatorów parametrów sieci firmy IME, występują
w komplecie z trzema elastycznymi, rozpinanymi przekładnikami –
cewkami Rogowskiego. Przekładniki (80 mm, 142 mm lub 190 mm),
można stosować przy prądach przemiennych z zakresu od 20 A do
5kA. Długość przewodu przyłączeniowego zintegrowanego z cewką
Rogowskiego – 3 m. Analizator na szynę TH35 zajmujący 4 moduły
to Nemo D4-Le, na drzwi szafy to Nemo 96HDLe (96 mm). Analizatory oferuje w Polsce Biuro Techniczno-Handlowe PRO-MAC z Łodzi.

startuje z promocjami na
sezon wiosenny – multimetry, kamery termowizyjne i wiele innych urządzeń w atrakcyjnych zestawach (np. kamera
TiS45 z bezpłatnym iPadem mini)
Firma Fluke przygotowała na sezon wiosenny
szereg zestawów promocyjnych, a także promocje
cenowe na konkretne
urządzenia. Zestawy pozwalają zaoszczędzić
nawet do 40 proc. w stosunku do standardowych
cen. Przykładowo bezprzewodowy multimetr
cyfrowy 3000 FC sprzedawany jest w zestawie z
miernikiem cęgowym Fluke A3000FC (cena zestawu o 28 proc. niższa od standardowej),
multimetr cyfrowy Fluke 115 w zestawie z akcesoriami Fluke TLK-225
SureGrip™ Master (40 proc. oszczędności), a zakup kamery termowizyjnej TiS45 w promocyjnej cenie premiowany jest dodatkowo
otrzymywanym bezpłatnie urządzeniem Apple iPad mini.
Bezprzewodowy multimetr serii Fluke 3000 FC z aplikacją Fluke
Connect posiada wszystkie podstawowe funkcje dla wygodnego
wyszukiwania i usuwania awarii, m.in. pomiar napięcia prądu stałego
1/2016

Filtry harmonicznych
produkcji Elhand Transformatory Sp. z o.o.
• skuteczne ograniczenie i łagodzenie harmonicznych prądu w
szerokim zakresie obciążenia
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Język Lua – nowy sposób
programowania robotów
w Industry 4.0
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•

•

•

zdecydowanie niższe straty, ograniczenie hałasu oraz eliminacja
wnętrznego pola rozproszenia dzięki zastosowaniu innowacyjnej,
niskostratnej technologii: ElhandCutCore TM
bardzo niski pobór prądu pojemnościowego (<30%In) poprzez
stosowanie mniejszych pojemności;

wysoka sprawność + naturalne chłodzenie konwekcyjne –
to oszczędność energii, większa żywotność i niezawodność.

Bezwentylatorowy komputer
kompaktowy
z procesorem Intel 5. generacji

AM jest Światłowodowy Multiplekser Ośmiu Interfejsów I/O oraz
portów RS232/485/422–BS-MX-110.

amGARDS40
to najnowszy asortyment blokad firmy Fortress Interlocks. Wykonany
ze stali nierdzewnej 316, posiadający modularną konstrukcję pozwala na dobór szerokiej gamy przełączników i blokad. Cały zakres blokad
dostarczany jest w obudowach posiadających stopień szczelności
IP69K oraz siłę blokady 10 000 N. Dzięki niewielkim gabarytom pozwala na łatwy montaż na bramkach, gdzie mamy ograniczoną ilość
miejsca.

Firma CSI prezentuje pierwszy komputer embedded z płytą
w standardzie Nano-ITX, wyposażony w procesor piątej generacji Intel
U-series, zintegrowany z chipsetem obsługujący maksymalnie do
16GB pamięci. Komputer PC znajduje zastosowanie m.in. w aplikacjach dedykowanych do Digital Signage, kiosków czy tworzenia panelów PC. Kompakt dostarcza również różne poziomy wydajności,
przy niskim poborze mocy – 15 W. NANO-001N posiada wiele portów
umożliwiających komunikację z urządzeniami peryferyjnymi, jak na
przykład 2 porty LAN, 6 portów USB (z czego 4 to USB 3.0), 2 porty
4K-ready DisplayPort, ponadto kompakt zapewnia łączność Wi-Fi
i szeroki zakres napięcia (12-19 V). Wszelkie potrzeby rozbudowy
urządzenia są zapewnione przez M2, Mini-PCIe oraz złącza COM
i USB na płycie.
Szczegółowe informacje:
CSI Sp.J.
tel. 12 323 62 30
kontakt@csi.pl
www.csi.pl

Elesa+Ganter
wprowadziła do oferty uchwyt z wbudowanym pneumatycznym zaworem rozdzielającym sterowanym mechanicznie. Produkt nosi
oznaczenie EBR.150-PN i jest przeznaczony do maszyn i urządzeń,
w których operowanie uchwytem i sterowanie zaworem musi być
wykonywane jednocześnie. Głównym elementem całej konstrukcji
jest pneumatyczny zawór rozdzielający sterowany za pomocą wbudowanego przycisku. Budowa oparta jest na trzech złączach pneumatycznych, przystosowanych do współpracy z przewodami o
średnicy 4 mm.
www.elesa-ganter.pl

BITSTREAM Sp. z o.o.
to polski producent profesjonalnych urządzeń do teletransmisji
danych m.in. dla automatyki
przemysłowej. Posiada rozbudowany dział R&D tworzący innowacyjne rozwiązania w oparciu o
nowoczesne technologie. Jako
jeden z wiodących producentów
zapewnia kompleksowe wsparcie techniczne, serwis oraz wysokiej jakości produkty dopasowując ofertę do wszystkich Klientów. Jedną z nowości BITSTRE-
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W ubiegły piątek w Akademii Muzycznej w Katowicach KUKA została
nagrodzona „Gazelą Biznesu”! Ten prestiżowy tytuł otrzymują najprężniej rozwijające się firmy, zajmujące pozycję lidera w swojej branży.
Tytuł „Gazela Biznesu” dla firmy KUKA został złożony na ręce
Pana Janusza Jakieły, Sales Manager GI, KUKA Roboter. Jesteśmy
zgodni, iż jest to dla nas ważne wyróżnienie, świadczące nie tylko
o uzyskaniu pozycji lidera w branży robotyki, ale co ważniejsze – jej
utrzymaniu!
KUKA Roboter CEE GmbH
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Oddział w Polsce
ul. Porcelanowa 10
40-246 Katowice
tel. 327 30 32 14
e-mail: BiuroPL@kuka.com
www.kuka-robotics.com/poland

Mniej znaczy więcej
i500 tworzy nową serię przemienników częstotliwości o zakresie mocy
od 0,25 – 45 kW (110 kW w przygotowaniu). Zwarta budowa, skalowalna funkcjonalność i wyjątkowo przyjazna obsługa – to są cechy
charakterystyczne wyróżniające nową serię.
Przemiennik częstotliwości i500 to urządzenie o najwyższej jakości, które już obecnie spełnia przyszłościowe wymagania norm zgodnie z klasą sprawności (IE) EN 50598-2. W ten sposób oddajemy do
dyspozycji niezawodny przemiennik mogący spełnić różnorodne zadania stawiane maszynom.
Cechy charakterystyczne
• niewielkie wymiary, które przy szerokości 60 mm i głębokości 130
mm zapewniają rozsądne wykorzystanie miejsca w szafie rozdzielczej;
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•
•

innowacyjne możliwości parametryzowania zapewniają krótkie
czasy uruchamiania;
modułowa budowa umożliwia różne konfiguracje produktu, dokładnie tak, jak tego wymaga konkretna maszyna;
i500 zalecany jest do aplikacji typu pompy i wentylatory, do napędzania przenośników, do napędów nawijających, formujących,
obrabiarek i podnośników.

Czujniki wagowe POWERCELL® PDX®
do wag samochodowych
chronią zyski zapewniając
dokładność ważenia dzień
po dniu. Diagnostyka zapobiegawcza zapewnia ciągłe
monitorowanie wagi, obniżenie kosztów operacyjnych a jednocześnie niezawodną pracę.Każdy nieprecyzyjny pomiar lub jego
brak pociąga za sobą
koszty. Czujniki wagowe
POWERCELL potwierdzają
swoją niezawodność. Najnowsze czujniki wagowe
POWERCELL PDX zapewniają niezawodność w ekstremalnych warunkach
o zupełnie nowym wymiarze wraz z diagnostyką zapobiegawczą umożliwiającą stałe monitorowanie wagi jak:
• błędy pomiaru;
• przeciążenie;
• warunki środowiskowe;
• napięcie w czujnikach;
• integralność obudowy.

Nowe analizatory parametrów sieci
z elastycznymi rozpinanymi
przekładnikami
Nowe wersje analizatorów parametrów sieci firmy IME, występują
w komplecie z trzema elastycznymi, rozpinanymi przekładnikami
– cewkami Rogowskiego. Przekładniki (80 mm, 142 mm lub 190 mm),
można stosować przy prądach przemiennych z zakresu od 20 A do
5 kA. Długość przewodu przyłączeniowego zintegrowanego z cewką
Rogowskiego - 3 m. Analizator na szynę TH35 zajmujący 4 moduły to
Nemo D4-Le, na drzwi szafy to Nemo 96HDLe (96 mm). Analizatory
oferuje w Polsce Biuro Techniczno-Handlowe PRO-MAC z Łodzi.
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SEMITOP – elastyczność
w doborze topologii i chipów
w małej obudowie
®

SEMIKRON zaprezentował
moduł SEMITOP® z dwoma
rodzajami połączeń z płytą PCB:
poprzez wyprowadzenia do
lutowania lub w technologii
Press-Fit.
Montaż Press-Fit jest alternatywnym uzupełnieniem montażu z lutowaniem przy zachowaniu całkowitej kompatybilności wyprowadzeń obu wersji, co umożliwia łatwe zmiany
sposobu montażu. Użytkownik mając do
wyboru dwa rodzaje interfejsu może zoptymalizować proces produkcyjny. Umieszczenie pinów na krawędziach modułu daje dodatkową wolną powierzchnię w środku
płytki, na której można umieścić dodatkowe
elementy.
SEMITOP® jest modułem elektro-izolowanym, bez miedzianej podstawy, montowanym
na radiatorze za pomocą tylko jednej śruby.
Montaż pinów przez zaciskanie i przykręcanie
do radiatora za pomocą pojedynczej śruby

gwarantuje niską rezystancję termiczną
i ograniczone naprężenia mechaniczne, co
znacznie zwiększa niezawodność. Przykręcanie pojedynczą śrubą jest najprostsza metodą szybkiego, niezawodnego i taniego montażu, podczas gdy moduły konkurencyjne
wymagają zastosowania co najmniej dwóch
śrub. Wyjątkowa niezawodność tego produktu została potwierdzona przez SEMIKRON
w ramach programu kwalifikacyjnego obejmującego 17 różnych testów niezawodności
i kwalifikacyjnych, o przeprowadzonych czasie ponad 2500 godzin.
Liczne konfiguracje wykorzystujące rozmaite półprzewodniki są dostępne w obudowach SEMITOP®4 (60 x 55 mm), SEMITOP®3
(55 x 31 mm), SEMITOP®2 (40,5 x 28 mm)
w obu wersjach, lutowanej i wciskanej,
i w obudowie SEMITOP®1 (31 x 24 mm) tylko
w wersji lutowanej. SEMITOP zawiera różne
topologie takie jak wielopoziomowe NPC
i TNPC, chopper, falownik 3-fazowy, prostownik-falownik-chopper, układy MOSFET, również na wyższe napięcia i prostowniki 3-fazo-

we. Integracja najnowszych diod SiC i tranzystorów SiC Mosfet, przeznaczonych do pracy
z wysokimi częstotliwościami dodatkowo
poszerza ofertę SEMITOP o układy SiC (SiC
MOSFET z diodą lub bez diody) i układy hybrydowe (IGBT Si z diodą SiC).
Wysokość modułów SEMITOP wynosi
zaledwie 12 mm, dzięki czemu są one jednymi z najbardziej kompaktowych modułów
na rynku niskiej i średniej mocy w zakresie
od kilku kW do 60 kW mocy wyjściowej.
Dzięki swej płaskiej i zwartej konstrukcji
SEMITOP charakteryzuje się niską indukcyjnością. Dwie wersje pinów dają większą
swobodę wyboru typu PCB. Łączenie równoległe kliku modułów na jednej płycie jest
łatwe dzięki niedużej wysokości (12 mm).
Wysoki stopień integracji w połączeniu
z najnowszymi technologiami Si i SiC stawia
serię produktów SEMITOP wśród najbardziej
konkurencyjnych i innowacyjnych komponentów wykorzystywanych na rynkach:
UPS, solarnym, napędów elektrycznych,
układów zasilania i spawania.

Obudowa SEMITOP z konektorami press-fit
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POLSKI
PRODUCENT

elpod
rezystorów
precyzyjnych

energetykaelektrotechnika.com

PPH ELPOD Sp. z o.o.
30-716 Kraków
ul.Przewóz 34
biuro@elpod.com.pl
www.elpod.com.pl
tel. 124102550-51
fax 124102552

R
Reezzyyssttoorryy pprreeccyyzzyyjjnnee
do montażu przewlekanego-THT

( rezystory RWE 0,25W; 0,5W oraz 0,6W )
- zakres rezystancji 0,3 Ω do 10MΩ
- tolerancja
±0,01% do ±0,5%
- TWR ( TC )
od ±3
do ±50
do montażu powierzchniowego-SMT
(rezystory SMD 0805 SMD 1206)

- zakres rezystancji 10 Ω do 1M
- tolerancja
0,1% do 1%
- TWR ( TC )
od ±3
do ±50
Nowoczesna technologia wytwarzania gwarantuje
osiąganie :
niskiego temperaturowego współczynnika
rezystancji w szerokim zakresie temperatur
wysokiej stabilności długoczasowej
wąskich tolerancji rezystancji

Wykonujemy rezystory o parametrach
indywidualnie uzgadnianych z odbiorcą.
ELEKTRONIKA • ApARATuRA pOmIAROwA • AuTOmATyKA
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Nowa elektronika ważąca dla wymagających aplikacji sterowania
procesem, nawet w ciężkich warunkach otoczenia
Dla aplikacji dynamicznego
ważenia w trudnych warunkach
otoczenia, firma HBM Test and
Measurement (HBM) prezentuje
cyfrową elektronikę przetwornika
o nazwie: PAD.
Aplikacje napełniania i pomiaru w trudnych
warunkach stawiają wysokie wymagania
komponentom wagowym. Obecnie HBM
zaprezentowało na rynku cyfrową elektronikę przetwornika (seria PAD) do sterowania

tymi aplikacjami. Seria PAD posiada obudowę ze stali nierdzewnej i osiąga klasę
szczelności do IP68/IP69K. Układ ten
w sposób niezawodny dokonuje cyfryzacji
sygnału z analogowych przetworników
tensometrycznych wagi lub przetworników
siły nawet w najtrudniejszych warunkach
otoczenia. Również inne wymagające aplikacje procesowe z użyciem przetworników
bazujących na technologii tensometrycznej
mogą być implementowane za pośrednictwem serii PAD. Cała seria tych produktów
została zatwierdzona do użycia w legalizo-

wanych układach pomiarowych. W zależności od wymagań klienta, dostępne są
warianty z przygotowanym przewodem
przyłączeniowym czujnika (opcjonalnie jako
wersja aseptyczna) lub rozwiązanie typu
wtyczka/gniazdo, które zapewnia możliwie
największą elastyczność w zastosowaniu
z przetwornikami wagi lub siły.
Rodzina układów PAD oferuje zintegrowane przetwarzanie sygnału pomiarowego,
w tym możliwość ustawienia filtra, również
w sposób automatyczny oraz dwa zintegrowane we/wy sterujące. W zależności od
potrzeb, seria PAD może być skonfigurowana z interfejsem RS485 lub CANOpen, który
również pozwala na analizę i zdalny dostęp
sieciowy.
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Pomiar momentu i prędkości obrotowej z funkcją spajania
dla PROFINET i EtherCAT
Wraz z elastycznymi modułami
interfejsowymi – TIM-EC dla
EtherCAT i TIM-PN dla
PROFINET – firma HBM oferuje
dwa narzędzia do cyfrowego
transferu sygnałów momentu
i prędkości obrotowej,
upraszczając połączenie różnych
sieci razem.
TIM-PN i TIM-EC charakteryzują się szybkim
transferem danych o niskim czasie zwłoki, co
powoduje, że stają się idealne dla wysoce
dynamicznych pomiarów. Moment, prędkość
1/2016
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Komponenty pomiarowe HBM
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obrotowa, kąt obrotu i moc mogą być zbierane precyzyjnie i integrowane w czasie rzeczywistym bez strat w systemach sterowania
i automatyki. Podobnie jak moduł interfejsowy momentu TIM-EC dla sieci EtherCAT,
również TIM-PN dla PROFINET zapewnia
funkcję spajania, zwaną również interkomu-

nikacją lub komunikacją TIM-to-TIM. To
umożliwia integrrację przetwornika momentu w niezależnych sieciach przemysłowych
Ethernet celem zapewnienia komunikacji
w czasie rzeczywistym pomiędzy różnymi
sieciami (PROFINET i EtherCAT). Dzięki
temu wartości mogą być optymalnie za-

adaptowane do odpowiedniego zagadnienia
pomiarowego niezależnie od siebie. Moduły
mogą być używane w systemach automatyki i sterowania bazujących na sieci, na przykład w stanowiskach testowych silników
elektrycznych i spalinowych, skrzyń biegów,
pomp i kompresorów.

Niezawodność dla ważenia dynamicznego w trudnych
środowiskach
Całkowicie przekonstruowany
cyfrowy przetwornik wagi firmy
HBM dla aplikacji napełniania
i pomiarowych dostarcza pewne
wartości zmierzone nawet
w najtrudniejszych warunkach
otoczenia.
Cyfrowe przetworniki wagi dla aplikacji napełniania i pomiarowych są narażone na wyjątkowo trudne warunki otoczenia jak długotrwała wilgoć np. w przemyśle produkcji
i przetwórstwa spożywczego. Teraz firma
HBM – specjalista w technologii ważenia

14

oferuje całkowicie przekonstruowany cyfrowy przetwornik tensometryczny wagi
aby spełnić te wymagania. Wraz ze swym
hermetycznie uszczelnionym korpusem
wykonanym ze stali nierdzewnej, FIT5A
jest dostępny w klasie szczelności IP68
i IP69K.
Przetwornik wagi posiada zintegrowany ochronę przeciwprzeciążeniową umożliwiającą mu osiągnąć graniczne obciążenia na poziomie 1000%. FIT5A może być
legalizowany zgodnie z normą OIML R60
i gwarantuje niezawodne wyniki pomiaru
w aplikacjach legalizowanych. Cyfrowy

przetwornik tensometryczny wagi FIT5A
jest dostępny w różnych wersjach o maksymalnych nośnościach do 50kg. Wersja
rozszerzona jest w stanie sterować całym
procesem porcjowania bez dodatkowego
sterownika PLC. Zintegrowana elektronika
dostarcza wydajne filtry, parametry dla
przepływu zgrubnego i dokładnego i samouczący algorytm, który redukuje czas
dozowania do minimum. Szeroki zakres
parametrów dla regulacji, procesów porcjowania/napełniania i wiele innych może
być wygodnie ustawiony z użyciem oprogramowania PanelX, dostępnego bezpłatnie.
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Jarosław Sochacki, LAB-EL Elektronika Laboratoryjna

Sprawdzenie możliwości wykorzystania
panelu fotowoltaicznego do całorocznego
zasilania przyrządów pomiarowych w terenie

Energetyka&Elektrotechnika

Energia słoneczna
Współczesne materiały dają niezwykłe możliwości konstruowania aparatury elektronicznej
przystosowanej do pracy w trudnych warunkach. Umiemy w LAB-EL wykonywać urządzenia pomiarowe wytrzymujące duże całoroczne amplitudy temperatur, wilgotność nawet do 100% czy zapylenie. Nasze urządzenia są coraz bardziej energooszczędne, wyposażone w inteligentne algorytmy zarządzania mocą. Jednym z obszarów zastosowań
sprawiających największe problemy jest
aparatura elektroniczna zainstalowana
w terenie pozbawionym dostępu do sieci
energetycznej. Wybudowanie choćby kilkuset
metrów linii zasilającej jest dużą inwestycją,
przekraczającą daleko koszty zakupu samych urządzeń. Alternatywą mogłoby być
cykliczne dostarczanie do stacji pomiarowej
naładowanych akumulatorów, jednak jest to
niewygodna i coraz rzadziej akceptowana
forma obsługi urządzenia. W wieku XXI komfort użytkownika jest stawiany na wysokiej
pozycji listy priorytetów.
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Moda a praktyka
Rozwiązanie problemu zasilania wydaje się
oczywiste, w pierwszej kolejności przychodzą pomysły wykorzystania ekologicznych
źródeł energii, takich jak bateria słoneczna
czy turbina wiatrowa. Ale czy jest to faktycznie właściwa odpowiedź? Takie pytanie zadaliśmy sobie w LAB-EL-u, a następnie przeprowadziliśmy doświadczenie.
Temat odnawialnych źródeł energii jest od
wielu lat globalną modą, co sprzyja również możliwości zakupienia tanich materiałów do budowy mini-elektrowni solarnej.
W naszym eksperymencie sprawdzaliśmy
wydajność energetyczną panelu fotowoltaicznego oraz małej elektrowni wiatrowej
w ujęciu całorocznym. Po testach okaząło
się, że energia wiatru na Mazowszu jest
zbyt mała, w większości panuje bezwietrzna pogoda i stosowanie małych turbin
wiatrowych jest bezcelowe.
1/2016
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Postawione w eksperymencie pytanie można
by uprościć do przykładowej formuły: Czy
korzystając z panelu słonecznego da się bez
przerw zasilać urządzenie wymagające 12V
DC i pobierające np. 30 mA? Jak dużą powierzchnię musi mieć panel aby tego dokonać? Jak duży akumulator powinniśmy zastosować?

Przebieg eksperymentu z
ogniwem fotowoltaicznym

Eksperyment był wykonywany od jesieni
2011 do jesieni 2012. Nadzór nad pomiarami prowadzono automatycznie w systemie
pomiarowym LAB-EL LBX. Czas rozładowywania akumulatora znanym prądem był
codziennie mierzony i zapisywany do bazy
danych programu LAB-EL LBX. Dla każdego dnia, w którym uzyskano ładunek pozwalający na choćby krótkie załączenie
obciążenia, obliczono otrzymaną ze słońca
energię. W efekcie uzyskano szereg danych, z których wynika np. że maksymalną
porcją energii było 448 Wh zebraną w słoneczny czerwcowy dzień. Z drugiej strony
w grudniu, styczniu i lutym bywały dni,
w których światło słoneczne dostarczało
ledwie wystarczającej ilości energii na pokrycie zapotrzebowania kontrolera (minimalnie 1,9 Wh).
1/2016

nych parametrów baterii słonecznej, akumulatora oraz wartości obciążeń można liczyć na
bezprzerwowe zasilanie. Na postawione
w eksperymencie pytanie czy jesteśmy
w stanie zasilić naszym panelem urządzenie
o ciągłym poborze 30 mA odpowiadamy:

Firma LAB-EL Elektronika Laboratoryjna
prowadzi internetową stację meteorologiczną
(pod adresem http://www.meteo.waw.pl/)
bazująca na urządzeniach i oprogramowaniu
własnej produkcji.
Stacja jest zlokalizowana w tym samym
miejscu, na którym przeprowadzono eksperyment z panelem fotowoltaicznym.
W skład stacji wchodzi m.in. czujnik natężenia promieniowania słonecznego LB900. Baza danych stacji zawiera wyniki
pomiarów promieniowania od 2003 roku.
Dane te postanowiliśmy wykorzystać do
rozszerzenia bazy informacji wejściowych
do procesu przetwarzania i opracowania
wyników eksperymentu. Porównaliśmy
zapisy czujnika promieniowania i zapisy
uzyskiwanej energii w naszym doświadczeniu i na tej podstawie opracowaliśmy
funkcję korelującą oba szeregi danych.
Posiadając taką funkcję mogliśmy wnioskować jak zachowałby się wykorzystany
przez nas panel słoneczny w całym okresie od 2003 do 2012 roku. Mając do dyspozycji tak długą bazę czasową możemy
uzyskać lepsze wnioski, nieobciążone jakimiś szczególnymi warunkami pogodowymi, które wystąpiły w latach 2011-2012.

PRAWIE! Zabrakłoby zasilania na 18
dni w ciągu 9 lat (po kilka dni w styczniu
2006, 2010 oraz 2011). Do pełnego sukcesu wystarczyłoby zainstalować panel
o 10% większej wydajności bądź akumulator o pojemności 20 Ah. Powiększenie
akumulatora pozwoliłoby na przechowanie energii zdobytej w okresach słonecznej jesieni bądź nawet lata.
Poniżej przedstawione zostały warunki
eksploatacji systemu fotowoltaicznego jako
źródła bezprzerwowego zasilania dla różnych
obciążeń. W tabelach podano minimalne wartości powierzchni panelu słonecznego oraz
pojemności akumulatora. Korzystając
z tych danych należy mieć na uwadze, że
pochodzą one z symulacji według pewnego
modelu i nie ma 100% pewności że będą
powtarzalne dla innego panelu w innej instalacji. Powierzchnia panelu będzie podawana w
odniesieniu do wydajności ogniwa użytego w
eksperymencie i przy założeniu proporcjonalności pomiędzy powierzchnią i wydajnością.

Bateria słoneczna
– wnioski końcowe
Posiadając dane z eksperymentu i jego ekstrapolacji na inne lata możemy przeprowadzić
symulację, w której okaże się czy dla konkretŚrednie obciążenie przy napięciu
zasilania 12 V [mA]

3

6

15

30

75

150

Minimalna powierzchnia ogniwa
fotowoltaicznego [m2]

Minimalna pojemność akumulatora [Ah]

0,05

4

0,1

1,6

0,24

1,4

0,05

14

0,1

2,5

0,25

1,9

0,1

22

0,25

4

0,5

3,6

0,25

17

0,5

8

1,0

6,5

0,5

53

1,0

17

2,0

14

1,0

100

2,0

33

3,0

30
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W naszym doświadczeniu wykorzystaliśmy
łatwo dostępne materiały: polikrystaliczny
panel fotowoltaiczny „no name” o powierzchni czynnej około 0,23 m2, kontroler
zasilania marki Steca, oraz akumulator żelowy 12 V /17 Ah. Panel w sprzedaży
określony był marketingowym parametrem
mocy maksymalnej 30W. Badanie odbywało sie w cyklu dobowym. Akumulator ładowano w porze dziennej i rozładowywano
w nocy podłączając obciążenie 0,8 A. Kontroler zasilania dbał o to by odłączyć obciążenie na bezpiecznej granicy rozładowania
akumulatora. Panel słoneczny został ustawiony tak by maksymalizować odbiór energii słonecznej w potencjalnie najkrótsze dni,
to jest w czasie przesilenia zimowego
– skierowany na południe z kątem elewacji
ok. 15°. Dodatkowo przy obliczeniach przyjęto następujące parametry:
• Akumulator kwasowo-ołowiowy pracujący w niskich temperaturach charakteryzuje się dużo niższą pojemnością niż
nominalna. Przyjęto że granicznie będzie
to –20°C i pojemność spadnie o współczynnik 0,65.
• Układ kontrolera zużywa prąd akumulatora non-stop, dodatkowo występuje
zjawisko samo-rozładowania akumulatora. Wartość energii utraconej w ten sposób oszacowano na 1,2 Wh na dobę.

Wykorzystanie danych ze stacji
meteorlologicznej LAB-EL
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Stawiamy pytanie
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RAPORT – bezpieczniki
Bezpiecznik jest podstawowym elementem, który
zabezpiecza dane urządzenie lub jego część przed
impulsem zagrażającym. Bezpieczniki można
podzielić na:
•
•
•
•
•
•

ciśnieniowe: nadciśnieniowe oraz niedociśnieniowe,
elektryczne: topikowe oraz gazowydmuchowe
gazowe
mechaniczne
termiczne
przeciwpożarowe.

Bezpiecznik topikowy, który nas interesuje to inaczej wkładka topikowa. Jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem elektrycznym, w
którym przez stopienie się jednego z elementów następuje przerwanie
ciągłości obwodu elektrycznego. Topik jest przewodnikiem elektrycznym, który nagrzewa się podczas płynięcia w nim prądu. Natężeniu
prądu może być zbyt duże, wówczas topik nagrzewa się do takiej
temperatury, w której zaczyna się topić. Łuk elektryczny zapala się w
momencie przepalenia topika – natomiast gdy wartość natężenia
spadnie do zera, łuk gaśnie i prąd przestaje płynąć. Czas palenia łuku
jest zależny od napięcia rozłącznego, natężenia prądu oraz środowiska. Zastosowanie bezpieczników topikowych to głównie instalacje
domowe, przemysłowe oraz sprzęt elektryczny.

Firma ETI Polam Sp. z o.o. w Pułtusku
jest liderem na rynku polskim w dziedzinie bezpieczników topikowych. Wkładki topikowe stanowią
część bezpiecznika i przeznaczone są do ochrony instalacji elektroenergetycznych prądu
przemiennego oraz prądu stałego np. instalacji fotowoltaicznych przed skutkami zwarć i przeciążeń.

Wkładki topikowe firmy ETI Polam dostępne są w wielkościach:
D0 – wkładki instalacyjne małogabarytowe,
DII, DIII – wkładki instalacyjne,
WT – wkładki nożowe –przemysłowe,
C – wkładki cylindryczne,
VV – wkładki średniego napięcia.

Ich charakterystyki t-I to:
gG – wkładki ogólnego przeznaczenia do zabezpieczania przewodów, o charakterystyce czasowoprądowej odpowiadającej dawnym wkładkom zwłocznym,
gF – wkładki o charakterystyce szybkiej,
aM – wkładki do zabezpieczania obwodów zasilających silniki elektryczne,
gTr – wkładki do zabezpieczania transformatorów,
gB – wkładki do zabezpieczania urządzeń w podziemiach kopalń,
aR i gR – wkładki do zabezpieczania aparatów półprzewodnikowych – diod i tyrystorów,
gPV – wkładki do zabezpieczania modułów fotowoltaicznych PV.

ETI Polam Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 18
06-100 Pułtusk
tel. +48 (23) 691 93 00
fax. +48 (23) 691 93 60
infolinia: 801 501 571
D0, DI do
DV, C, VV, WT
e-mail:etipolam@etipolam.com.pl
www.etipolam.com.pl

wkładki

TOPIKOWE
18

1/2016

wkładki

TOPIKOWE
D0, DI do DV, C, VV, WT

LIDER BEZPIECZNIKÓW
TOPIKOWYCH
Wkładki topikowe stanowią część bezpiecznika i przeznaczone są do ochrony
instalacji elektroenergetycznych prądu przemiennego oraz prądu stałego np. instalacji
fotowoltaicznych przed skutkami zwarć i przeciążeń. Ich parametry elektryczne, wielkości,
sposób mocowania i charakterystyki czasowo-prądowe t-I są zgodne z wymaganiami norm
PN-EN 60269-1, PN-HD 60269-2 i PN-HD 60269-3. Wkładki topikowe firmy ETI Polam
dostępne są w wielkościach: D0 – wkładki topikowe instalacyjne małogabarytowe, DII, DIII
– wkładki topikowe instalacyjne, WT- wkładki topikowe nożowe –przemysłowe, C-wkładki
topikowe cylindryczne, VV-wkładki topikowe średniego napięcia. Ich charakterystyki t-I to:
gG - wkładki ogólnego przeznaczenia, do zabezpieczania przewodów, o charakterystyce

czasowo - prądowej - pełnozakresowej odpowiadającej dawnym wkładkom zwłocznym
gF - wkładki o charakterystyce szybkiej - pełnozakresowej, aM - wkładki do zabezpieczania
obwodów zasilających silniki elektryczne i urządzeń rozdzielczych - charakterystyka
niepełnozakresowa, gTr - wkładki do zabezpieczania strony dolnego napięcia
transformatorów - charakterystyka pełnozakresowa, gB - wkładki do zabezpieczania
urządzeń w podziemiach kopalń - charakterystyka pełnozakresowa, aR i gR - wkładki
do zabezpieczania urządzeń półprzewodnikowych - diod i tyrystorów - charakterystyka
pełnozakresowa i niepełnozakresowa, gPV - wkładki do zabezpieczania modułów
fotowoltaicznych - charakterystyka pełnozakresowa.

INFOLINIA 801 501 571
S Y S T E M OW E R O Z W I Ą Z A N I A D L A E N E R G E T Y K I E N E R G O E L E K T R O N I K I B U D OW N I C T WA I P R Z E M Y S Ł U

reklama wkladki.indd 1

www.etipolam.com.pl
ENERGIA POD KONTROLĄ
2016-02-29 15:51:12
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Raport – bezpieczniki topikowe
ETI Polam Sp. z o.o.

Nazwa firmy
Cylindryczne

x

Nożowe

x

Zwłoczne gG

x

Szybki gF

x

o charakterystyce aM

x

o charakterystyce gTr

x

Typu D

x

Typu D0

x

Typu DI

x

Typu DII

x

Typu DIII

x

Typu DIV

x

Typu DIV

x
Wkładki topikowe cylindryczne typu CH

ETI Polam Sp. z o.o.

Energetyka&Elektrotechnika

Nazwa firmy

Zdjęcie produktu

ETI

ETI

CH10 x 38

CH14 x 51

10 x 38

14 x 51

Napięcia znamionowe

400 V, 500 V

500 V, 690 V

Prądy znamionowe

0,5 A – 32 A

2A – 50A

50 Hz

50 Hz

Zwarciowa zdolność wyączania

100 kA

2 A-25 A – 80 kA 32 A-50 A – 120 kA

Charakterystyki

gG, aM

gG, aM

Materiał korpusu

Porcelana

Porcelana

Materiał styków

Mosiądz galwanicznie srebrzony

Mosiądz galwanicznie srebrzony

Producent
Nazwa produktu
Wielkość wkładki bezpiecznikowej

Częstotliwość znamionowa

Wkładki topikowe cylindryczne typu D

ETI Polam Sp. z o.o.

Nazwa firmy

Zdjęcie produktu

Producent
Nazwa produktu
Wielkość wkładki bezpiecznikowej
Napięcie znamionowe
Prąd znamionowy
Znamionowa zdolność wyłączania
Całkowite straty mocy
Charakterystyka
Zgodność znormami

20

ETI Polam Sp. z o.o.

ETI Polam Sp. z o.o.

DII gG

DII gF

DII

DII

500 V AC/250 V DC 690 V AC/250 DC

500V AC/440V DC 690V AC/440 DC

2 A - 25 A

2A - 25A

50 kA AC 8k A DC

50kA AC 8kA DC

< 3,4 W

< 6,5 W

gG

gF

PN-HD 60269-3

PN-HD 60269-3, Norma zakł. 87/E 93100

1/2016
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Tracon Electric

Nazwa firmy

EFEN

Nazwa firmy

x

Cylindryczne

x

x

Nożowe

x

x

Zwłoczne gG

x

Szybki gF

x

o charakterystyce aM

x

Typu D

Typu D

x

Typu D0

Typu D0

x

Typu DI

Typu DI

x

Typu DII

Typu DII

x

Typu DIII

Typu DIII

Typu DIV

Typu DIV

Typu DIV

Typu DIV

Cylindryczne
Nożowe
Zwłoczne gG
Szybki gF

x

o charakterystyce aM

MERSEN

x

x

Nożowe

x

x

Zwłoczne gG

x

x

Szybki gF

x

x

o charakterystyce aM

x

x

Typu D

x

x

Typu D0

x

x

Typu DI

x

x

Typu DII

x

x

Typu DIII

x

x

Typu DIV

x

Typu DIV

x

osprzęt
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JEAN MÜLLER

Cylindryczne

Nazwa firmy

Energetyka&Elektrotechnika

Raport – bezpieczniki topikowe

Raport branżowy: bezpieczniki topikowe – Transfer Multisort Elektronik Sp. z o. o.
BEL Fuse

Bussmann

DF Electric

ESKA

Littelfuse

Schurter

SIBA

Siemens

x

x

x

x

x

x

x

x

Nożowe

x

x

x

x

Zwłoczne gG

x

x

x

x

Szybki gF

x

x

x

x

o charakterystyce aM

x

x

x

x

Typu D

x

x

x

x

Nazwa firmy
Cylindryczne

Weber

x

Typu D0
Typu DI
Typu DII
Typu DIII
Typu DIV
Typu DIV
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Dystrybucja

Zakres ekspozycji:
Przesył Wytwarzanie

Handel

Weź udział w targach i zgłoś swój
produkt do konkursu
o Złoty Medal MTP

Energetyka&Elektrotechnika
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41. Szkolenie Techniczne
Efektywność w Automatyce,
Systemach Pomiarowych
oraz Bezpieczeństwo i Oszczędność
W dniach 11-12 lutego 2016
odbyło się kolejne już szkolenie
organizowane przez magazyn
POMIAR, AUTOMATYKA
i ELEKTRONIKA pod tytułem
„Efektywność w Automatyce,
Systemach Pomiarowych oraz
Bezpieczeństwo i Oszczędność”
Szkolenie miało miejsce
w Ustroniu w hotelu Muflon
W charakterze słuchaczy brało udział około
80 uczestników głównie przedstawiciele
niemalże każdej gałęzi przemysłu. Na sali
wykładowej można było spotkać m.in.:
Polmos S.A, Kuźnia Polska S.A, Rafako
S.A, Bahlsen Polska Sp. z o.o., Spółka Energetyczna Jastrzębie S.A, FCA Powertrain
Poland Sp. z o.o., Re Alloys Sp. z o.o., Zakład Energetyczny ZEN Sp. z o.o. i wielu innych.
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I miejsce: Turck Sp. z o.o.
II miejsce: Kamery IR
III miejsce: Emerson Industrial
Automation Sp. z o.o.
Zwycięzca konkursu otrzymuje
od nas 10 minut gratis do
wykorzystania na kolejnym
szkoleniu
Po pierwszym dniu wykładów został
również rozstrzygnięty konkurs na najlepsze
stoisko wystawowe, w którym nagrodzono:

I miejsce: Turck Sp. z o.o.
II miejsce: Termo-Precyzja Sp. j.
III miejsce: Kamery IR

Podczas obrad została poruszona bardzo szeroka problematyka dotycząca efektywności i oszczędności, bezpieczeństwa,
wszelkich modernizacji, rozwiązań oraz re-

1/2016

dukcji kosztów w automatyce i systemach
pomiarowych. Liczne prelekcje wypełniające
dwa dni szkolenia były bez wątpienia cennym źródłem wiedzy dla uczestników sympozjum.
W roli wystawców oraz prelegentów
wystąpili przedstawiciele m.in. takich firm
jak: Pompy i Systemy Sp. z o.o., Apator
Control Sp. z o.o., Emerson Industrial Automation Sp. z o.o., Omron Electronics Sp.
z o.o., Turck Sp. z o.o., Adegis Sp. z o.o.

W odpowiedzi na liczne pytania ze strony gości informujemy, że kolejne szkolenie
przewidziane jest na 24-25 marca 2016
i będzie dotyczyć „Nowych Rozwiązań
w Energetyce i Elektrotechnice, Efektywności, Oszczędności oraz Bezpieczeństwa”
Sympozjum odbędzie się w Stęszewie
k. Poznaniaw hotelu Delicjusz. Wszystkich
zainteresowanych zapraszamy do udziału!
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Patronem Honorowym szkolenia został
Centralny Ośrodek Szkoleń i Wydawnictw
SEP, a Złotym Sponsorem firma Turck Sp.
z o.o. Prelekcji Złotego Sponsora mogliśmy
wysłuchać pierwszego dnia szkolenia, zaś
prelekcji Patrona pierwszego jak i drugiego
dnia.

Prelegentom dziękujemy za ciekawe,
merytoryczne prelekcje oraz wszystkim
uczestnikom za udział i udzielenie odpowiedzi w ankietach!

Energetyka&Elektrotechnika

Po zakończonym szkoleniu został rozstrzygnięty konkurs na najciekawszą prelekcję. Poniżej przedstawiamy jego wyniki:

Energetyka&Elektrotechnika

42 SZKOLENIE TECHNICZNE
Nowe Rozwiązania w Energetyce i Elektrotechnice,
Efektywność, Oszczędność, Bezpieczeństwo
24-25 marca, Hotel Delicjusz, Stęszew k. Poznania
Redakcja magazynu techniczno-informacyjnego Energetyka i Elektrotechnika
ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 42 Szkoleniu Technicznym

„Nowe Rozwiązania w Energetyce i Elektrotechnice,
Efektywność, Oszczędność, Bezpieczeństwo”

P

rzygotowaliśmy dla Państwa szerokie spektrum tematyczne obejmujące kompleksowe usługi oraz nowe aplikacje. Podczas
trwania szkolenia każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat świadczący o udziale w warsztatach. W szkoleniu weźmie
udział ok. 120 uczestników.

A B

sala A
•
•

•

•
•

Nowe maszyny i urządzenia do wytwarzania wpływające
na zmniejszenie kosztów utrzymania i bezawaryjność
Nowoczesne rozwiązania dotyczące przesyłu energii
elektrycznej w przemyśle ciepłowniczym, automatyzacja
i wspomaganie projektowania tych sieci oraz
oszczędności z tym związane
Diagnostyka i pomiary wykorzystywane w przemyśle
ciepłowniczym dotyczące sieci, urządzeń oraz
maszyn elektroenergetycznych przyczyniające się do
zmniejszenia kosztów utrzymania i bezawaryjności
Pomiary – diagnostyka w odniesieniu do bezpieczeństwa
w przemyśle ciepłowniczym
Systemy bezpieczeństwa oraz ich zastosowanie
w przemyśle ciepłowniczym

sala B

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Szkolenie skierowane jest do:
• Głównych Energetyków;
• Głównych Elektryków;
• Kierowników Działów
Energetycznych i Elektrycznych;
• Dyrektorów ds. Inwestycji;

•

•

Oszczędność energetyczna w obiektach przemysłowych
Kogeneracja – od projektu do realizacji
Zarządzanie energią elektryczną
Audyt energetyczny
Bezpieczeństwo techniczne
Nowe rozwiązania w obszarze efektywnego przesyłu
energii elektrycznej w przemyśle – kable i przewody
Nowoczesne rozwiązania dotyczące efektywnego
zabezpieczenia urządzeń końcowych wykorzystywanych
w przemyśle
Automatyka modułowa i stosowana w rozdzielnicach
– najnowsze rozwiązania w tej dziedzinie wykorzystywane w przemyśle
Najnowsze rozwiązania dotyczące aparatury łączeniowej
wykorzystywanej w przemyśle
Urządzenia pomiarowe i diagnostyczne oraz narzędzia
ułatwiające naprawę i lokalizowanie awarii – rozwiązania
dla przemysłu – urządzenia wykorzystywane w przemyśle
Oświetlenie – nowe rozwiązania w tej dziedzinie zmniejszające awaryjność – niższe koszty energii – zastosowanie
w przemyśle
Nowoczesne rozdzielnice S/N i N/N stosowane
w przemyśle – niezawodność zasilania obiektów

Osoby kontaktowe:

• Kierowników Produkcji;

Magdalena Burger – 505-139-335

• Operatorów sieci;

Anna Gabruś-Ziętek – 661-652-718

• Dyrektorów ds. Technicznych.

Ryszard Hahn – 501-223-613

26

1/2016

Energetyka&Elektrotechnika

Ustawa przyjęta w takim brzmieniu pomogłaby rozruszać kulejący rynek białych certyfikatów, a tym samym – poprawiłaby efektywność energetyczną polskich przedsiębiorstw
i gospodarstw domowych – uważa Agata
Bator, radca prawny z Fundacji ClientEarth,
będącej członkiem Koalicji Klimatycznej.
System białych certyfikatów nakłada na
sprzedawców energii elektrycznej, ciepła
i gazu ziemnego, a także na niektórych nabywców energii lub gazu na Towarowej
Giełdzie Energii obowiązek uzyskania
i przedstawienia do umorzenia Prezesowi
Urzędu Regulacji Energetyki określonej liczby
świadectw efektywności energetycznej
– tzw. białych certyfikatów – lub uiszczenia
opłaty zastępczej wpływającej na konto Na1/2016

rodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W obecnym systemie białe certyfikaty można uzyskać w zamian za realizację przedsięwzięć
prowadzących do oszczędności energii wybranych w drodze przetargu przez Prezesa
URE.
– System białych certyfikatów nigdy
jednak nie spełniał swojego zadania – mówi
Agata Bator. Przedsiębiorstwa zamiast uzyskiwać białe certyfikaty masowo uiszczały
opłatę zastępczą. Działo się tak, gdyż od
2013 roku, czyli od wejścia w życie systemu
zaledwie 3 przetargi zostały rozstrzygnięte.
Co więcej wnioski były skomplikowane,
a procedura przetargowa trwała od 8 do 10
miesięcy. Alternatywa, czyli opłata zastępcza
była zaś tylko nieznacznie droższym,
a o wiele prostszym rozwiązaniem – wyjaśnia
Bator.
Rządowy projekt ustawy wprowadza
korzystne zmiany w systemie świadectw
efektywności energetycznej. Po pierwsze,
eliminuje procedurę przetargową wydawania
białych certyfikatów. Po drugie, stopniowo
ogranicza możliwość uiszczania opłaty zastępczej oraz zwiększa jej cenę. Wreszcie po
trzecie, zobowiązuje NFOŚiGW do przezna-

czania całości wpływów z opłaty zastępczej
na inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej u odbiorców końcowych
oraz do monitorowania osiągniętej oszczędności energii. Nowa propozycja ma jednak
także słabe punkty.
– Trudno przewidzieć, czy Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska będzie
w stanie szybko i efektywnie wydawać pieniądze z opłaty zastępczej i uzyskiwać analogiczne do systemu białych certyfikatów
oszczędności energii. Być może konieczna
okaże się modyfikacja zasad funkcjonowania
NFOŚiGW, czy uruchomienie nowych programów nastwionych na poprawę efektywności energetycznej u odbiorców końcowych
– zauważa Bator. Opłata zastępcza wprawdzie zostanie zwiększona, ale nieznacznie
– z 1000 zł za tonę oleju ekwiwalentnego do
1500 złotych. Pojawia się pytanie, czy taka
zmiana będzie wystarczająca – dodaje.
Zgodnie z wymogami dyrektywy o efektywności energetycznej Polska musi oszczędzać 1,5% energii rocznie w okresie od 2014
do 2020 roku. System białych certyfikatów
ma pomóc w osiągnięciu tego celu.
Źródło: ClientEarth
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23 lutego rząd przyjął projekt
ustawy o efektywności
energetycznej. Przewiduje on
m.in. szereg modyfikacji
w mechanizmie stymulującym
i wymuszającym projekty
prooszczędnościowe
u przedsiębiorców sprzedających
energię elektryczną, ciepło lub
gaz odbiorcom końcowym.
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Dobre zmiany w systemie
białych certyfikatów

Energetyka&Elektrotechnika

aktualnościbranżowe
z branży
wydarzenia
aktualnościbranżowe
z branży
wydarzenia

Energetyka&Elektrotechnika

Innowacje i badania w energetyce.
Trudniejsze niż bicie rekordów sportowych
Umiejętności czy finansowanie?
Sukcesy jakie można osiągnąć na rynku
i w badaniach naukowych można porównać
do wyników sportowych. W obu przypadkach potrzebne są umiejętności i duże inwestycje… albo wybór niszowej dyscypliny i liczenie na samorodny talent. Od wielu lat te
same państwa są potęgami sportowyminajczęściej są to kraje o wielkich rynkach
i takich samych zasobach. Wiadomo…
i w sporcie i w nauce nic tak nie pomaga jak
czerwony dywan, duże kontrakty i zasobne
konta bankowe. Finansowanie danej dyscypliny-jak NBA czy golfowe PGA- to niebotyczne sumy, bo przecież to nie tylko sport,
ale wiele elementów składowych jak: rozgrywki, kibice, reklamy i kontrakty dla zawodowców. Alternatywnie można próbować też
organizować model sponsoringu na modłę
dawnych państw komunistycznych – skoszarować naukowców (lub sportowców)
w izolowanych ośrodkach będących oazą
dobrobytu na mapie wszechogarniającej
biedy i kombinacją marchewki i kija (np. zesłania) osiągać relatywnie wysokie rezultaty.
W najgorszej sytuacji jednak są kraje środka,
które maja niezbyt wielkie zasoby finansowe,
nierozwinięte rynki, a dla utalentowanych
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zawodników jedyną pomocą mogą być zbiurokratyzowani działacze – efekt więc jest taki,
że od czasu do czasu pojawia się wybitnie
utalentowany osobnik albo stawia się na
dyscypliny sportowe, których nikt nigdy nie
ogląda- może i nie ma za dużo kibiców, ale
w klasyfikacji medalowej coś w końcu można
ugrać.
W energetyce jak i w całej gospodarce
– odmieniamy słowo innowacje przez
wszystkie przypadki. Nacisk na pokazanie
wyników i na sukces jest ogromny. Za każdym razem czekamy na przełomowe okrycie
właśnie z Polski tak jak na kolejny rekord
świata polskiego sportowca. Kierując kolejne
fundusze pomocowe jak i nadzieję kolejnych
planów gospodarczych, trochę zapominamy,
że nadzieja i trzymanie kciuków to nie
wszystko, i że niekoniecznie sukces jest taki
łatwy do osiągnięcia.

Wykorzystanie potencjału Tesli
W badaniach i nauce sam proces badawczy
to nie wszystko – musi istnieć cały rynek –
firmy komercyjne mające dostęp do światowych rynków i fundusze na komercyjne
wprowadzanie danej technologii – wielokrotnie większe niż nawet najbardziej obiecujący

grant naukowy. Na tym tle musimy mieć też
i rozsądne oczekiwania – w końcu możemy
obserwować dobre wyniki Gortata czy Lewandowskiego, ale jak wystawimy całą drużynę klubową w koszykówce czy lidze piłkarskiej to jednak… lanie mamy murowane. Nie
ma w tym nic złego – w całej historii nauki,
najlepsi wynalazcy zawsze robili to co do
nich należało najlepiej pod warunkiem, że
mieli właśnie cały rynek do dyspozycji. Tutaj
świetnym przykładem jest Nikola Tesla –
człowiek, który faktycznie zmienił cały świat
XX i obecnego wieku. Tesla (Serb urodzony
w Chorwacji w czasach monarchii austro-węgierskiej) pewnie pozostałby tylko bardzo
uzdolnionym studentem i młodym naukowcem gdyby nie zdecydował się na emigrację
do Francji i potem Stanów Zjednoczonych.
I pewnie byłby tylko bardzo uzdolnionym inżynierem gdyby nie zaczął pracować w firmie
Edisona, a następnie nie został mu przedstawiony, i gdyby nie wprowadził ulepszeń do
rozwiązań Edisona, a na koniec gdyby
z Edisonem nie konkurował i nie otrzymał
pomocy od innego amerykańskiego milionera – Westinghouse’a. Kluczowe wynalazki
Tesli jak na przykład: szerokie zastosowanie
prądu przemiennego, silniki prądu zmienne-
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W jakich konkurencjach
startować?
Co możemy zrobić więc w innowacjach
i polskiej energetyce. Poniżej subiektywny
przegląd sześciu kierunków badań, które są
dzisiaj najbardziej obiecujące i w które warto
selektywnie inwestować, i gdzie możemy
zdobywać medale ale i zdawać sobie sprawę
jakie będą istnieć ograniczenia w komercjalizacji i w danej konkurencji.
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2. Smart Grid i magiczne inteligentne
sieci.
Słowo smart przez ostatnie dziesięciolecie
było synonimem nowoczesności i innowacyjności. Dlatego też smart grid i smart metering rozbudziły wielkie oczekiwania – kompletnej zmiany systemu energetycznego.
Pasowały do nowej rewolucji OZE i do „drogi
na skróty” w nowym, idealistycznym świecie.
Wydawało się, że rewolucja jest już u bram
i za chwilę wszyscy pogubimy się w możliwościach wyborów dynamicznych taryf
i deszczu obniżek energii pozaszczytowej.
Tymczasem… całość „mądrego programu”
jakby spowolniła. Bynajmniej nie została
całkowicie zatrzymana, ale okazało się, że
samo wdrożenie smart nie jest ani łatwe ani
szybkie, a efekty też nie są natychmiastowe.
Duże projekty tak za granicą jak i w Polsce
łapią opóźnienia. Dyrektywa UE zakładająca
80% liczników inteligentnych do 2020 została już właściwie zapomniana, a pilotowe
efekty zmiennych taryf nie pokazują jakiś
spektakularnych wyników z doskonałymi
rezultatami. Wszyscy widzą, że podążanie tą
drogą może finalnie zaprowadzić do sukcesu
i postępu, ale nie jest to droga prosta i łatwa
– raczej pełna zakrętów, lobbingu politycznego i przemysłowego i kolejnych nakładów
zarówno na badania jak i prozaicznie w taryfie dystrybucyjnej dla konsumentów. Projekty
smart gridowe na pewno powinny być kontynuowane – natomiast trzeba podchodzić
realnie do ich efektów i przede wszystkim

kontrolować systemy informatyczne. Coś na
kształt rozgrywek futbolistów – zawsze będzie popularne i wysokobudżetowe, natomiast należy patrzeć czy wyniki nie są ustawiane.
3. Magazynowanie energii i nowe
technologie OZE
Celowo umieściłem OZE z magazynowaniem w jednym obszarze, bo nic innego OZE
nie pomoże jak dobry magazyn energii. To
rodzaj „świętego Graala” naukowców energetycznych – może być albo mały albo duży,
ale jedno jest pewnie musi energię magazynować najlepiej tanio i efektywne. Właściwie
bez przerwy trwają prace nad różnymi koncepcjami ataku- od wielkich kawern ze
sprężonym powietrzem, układy hybrydowe
z różnymi formami przetwarzania energii po
układy bateryjne z nowych technologii produkowane testowo lub już w wielkiej skali jak
PowerWalle Tesli. Tutaj problem z badaniami
jest taki sam jak w sportach ekstremalnych
i wyścigach transoceanicznych najnowszych
katamaranów – tutaj znowu barierą są po
pierwsze pieniądze, a po drugie… rynek
i pieniądze. Zarówno nowatorskie pomysły
nowych ogniw fotowoltaicznych, innowacyjne konstrukcje zupełnie innych wiatraków
czy też nowe materiały w akumulatorach łączy jedno – po małym naukowym pilocie
trzeba zalać tym rynek komercyjny, a do tego
potrzeba nie tyle kapitału (chociaż to też),
a efektywnej sieci sprzedaży i międzynarodowej korporacji. Rolą polskiej innowacji będzie
pewnie właśnie ten pierwszy krok – pomysł
na przełom, a potem pewnie efektywne
sprzedanie patentu lub licencji, bo tylko na
tyle można liczyć. Przykład grafenu pokazał,
że nie można oczekiwać, iż polski przemysł,
choćby nawet z największą pomocą publiczną, poradzi sobie z komercjalizacją na skalę
światową- tak jak w żeglarstwie oceanicznym- od czasu do czasu wystawiamy jakiś
jacht, ale największe sukcesy mamy w samotnym przepłynięciu Atlantyku w kajaku.
4. Energetyka dla zagospodarowania
odpadów/Energetyka dla wyeliminowania „niskiej emisji”.
To nawet nie problem innowacyjnych technologii, a czegoś niezbędnego dla naszego
krajowego przeżycia. Nie zdajemy sobie
sprawy ze skali zanieczyszczeń z przydomowych pieców spalających śmieci i problemów ze smogiem w leżących w kotlinach
miastach i miasteczkach. To znaczy nie
zdajemy sobie sprawy dopóki nie nastanie
bezwietrzny zimowy dzień kiedy to wręcz fizycznie widać smog zalegający w miastach.
To już powoli problem biologiczny – coś
w rodzaju uprawiania sportu na lekcjach WF
lub rekreacyjnie – jeśli tego nie robimy – za
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1. CO2 i czyste technologie węglowe.
To klucz całej przyszłości polskiej energetyki
węglowej i nadzieja na zachowanie w całości
polskiego górnictwa. Niestety konkurencja,
a raczej bariery konkurencyjne dla tej dyscypliny są ogromne. Cele jakie stawia europejska polityka klimatyczna i bardziej subtelne
działanie europejskich banków, które odcinają finansowanie projektów energetycznych
powyżej granicy emisji 550 g/kWh – w zasadzie eliminują węgiel z energetyki i to jest
powód, dla którego coraz częściej słyszymy
o desperackich próbach wprowadzania nowych lub odgrzewanych, alternatywnych
technologii spalania (zgazowanie, czyste
spalanie w tlenie, itp.) lub komercyjnych
próbach poradzenia sobie z CO2 (CCS, wychwyt i składowanie lub przeróbka CO2). Na
dzień dzisiejszy (choć pewnie jest część
naukowców, którzy się ze mną nie zgodzą )
uważam, że nie istnieje dobra i opanowana
technologia radzenia sobie z węglowym CO2,
a wprowadzenie czegokolwiek na rynek łączy się z wieloma problemami. Są próby reaktywacji układów energetycznych ze zgazowaniem (np. Japonia, która nawet buduje
instalacje w Fukushimie, żeby zastąpić
energię ze zniszczonych reaktorów), ale
samo zgazowanie bez CCS nie pozwala na
osiągnięcie niskich poziomów emisji CO2 (jak
dla gazu ziemnego), a ponadto są to bloki,
które mogą operować jedynie w podstawie
(bez zmian mocy), a nowy europejski system
z OZE wymaga bardzo dużej elastyczności.
Sam CCS nie rozwija się tam szybko komercyjnie jakbyśmy chcieli, i zarówno ceny samych instalacji jak i potencjalna utrata
sprawności bloku w żaden sposób nie zachęca. Wszystkie inne koncepcje od czystego spalania, ogniw paliwowych czy tez metanizacji CO2 – to wciąż instalacje relatywnie
małej skali, a zastosowanie do „normalnego”
bloku energetycznego wymagać będzie lat,
inwestycji oraz pieniędzy, pieniędzy i jeszcze
raz pieniędzy. Nie ma najmniejszej szansy,

żeby polskie wewnętrzne fundusze (nawet
największe) wystarczyły do pełnej komercjalizacji rozwiązań, a większych nakładów na
świecie nie widać. Zapowiedzi koncernów
o wydatkowaniu kilkudziesięciu milionów
złotych (lub mniejsze kilkaset) i program
sektorowy energetyka (kompleksowe wsparcie badań z dofinansowaniem państwowym
na poziomie do 0,5 mld PLN) to z jednej
strony na pewno duże pieniądze ale w skali
konieczności budowy obiektów badawczych
półkomercyjnych (pełnej skali) to tak naprawdę góra jeden. A Europejskie fundusze (jak
przyszły Modernizacyjny) i europejskie programy badawcze próbują omijać węgiel
szerokim łukiem , wprowadzając ogromne
pieniądze z projekty zgodne z polityką energetyczną (OZE). Szukając analogii sportowej
– próbujemy zorganizować na własnym terytorium ligę koszykówki na miarę konkurencji
do NBA lub hokejowej NFL, ale nawet jak
postawimy wszystkie środki jakie mamy
w dyspozycji – będzie za mało. Na pewno
warto i trzeba opracowywać innowacyjne
węglowe technologie (tak jak mieć najlepszych zawodników), ale wątpię czy tu nauka
ma aż tyle czasu żeby uratować całą energetykę węglową w światowej konkurencji.
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go, prądnica, radio czy bateria słoneczna
powstały przy pomocy rynku i firm komercjalizujących produkty – bez tego, jak bez wielkiej ligi sportowej z koszulkami i gadżetami,
badania i sport wyżej pewnego poziomu nie
podskoczą.
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chwilę po prostu umrzemy lub definitywnie
skrócimy sobie życie. Dokładnie tak samo jak
lekcjami sportu w szkole mamy problem
z tym obszarem w energetyce – każdy widzi
ze jest źle, a nawet fatalnie, ale machamy
ręka, że w końcu przejdzie. Tymczasem kompleksowe podejście do „niskiej emisji” np.
przez zwiększanie ilości ciepła systemowego,
jak również kompleksowe działanie dla zagospodarowania naszych śmieci (i jeśli ich
spalania to w profesjonalnych instalacjach) to
must have w każdych kolejnych badaniach
i inwestycjach. Tutaj nawet nie trzeba liczyć
efektywności, bo zdrowie i życie w końcu …
nie mają ceny.
5. Elastyczność bloków węglowych,
przedłużanie żywotności starych bloków
Jednym z efektów ubocznych nowej, europejskiej polityki energetycznej i badań dla
sektora wytwarzania jest to, że zupełnie
zmieniły się priorytety. Dziś najważniejsze dla
polskich bloków węglowych jest zwiększenie
ich elastyczności pracy i przedłużenie żywotności. Wprowadzanie na szeroką skalę OZE
i pierwszeństwo zielonej energii w dostępie
do sieci zaowocowało znacznie większymi
wahaniami mocy bloków węglowych i częstszymi odstawieniami. To co jest przydatne to
obniżenie minimum technicznego (nawet do
30 – 35%) aby przetrwać dolinę nocną, bardziej efektywne uruchomienia, zwiększony
gradient zmian mocy i na dodatek większa
sprawność na niskich obciążeniach – w reżimach pracy, w których kiedyś bloki węglowe
w ogóle nie pracowały. Z drugiej strony pozostawianie w polskim sektorze wytwórczym
coraz starszych bloków wymaga lepszej
kontroli żywotności i analiz dopuszczających
bloki do ruchu przy przedłużonym czasie
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eksploatacji. W obu zagadnieniach Polska
jest wyjątkowo dobra, a nawet paradoksalnie
za chwile może być najlepsza na świecie.
Wszędzie bowiem podejmowane są decyzje
o spychaniu węglówek na boczny tor, a wobec tego również o maksymalnym ograniczeniu jakichkolwiek inwestycji i modernizacji. Za
tym idzie światowe ograniczenie badań
i projektów oraz trudności w europejskim finansowaniu. Posiadając wielką flotę wytwórczą zostajemy sami na placu boju, a wynikową tego będzie fakt że za chwilę staniemy się
ekspertami dla resztek światowego węgla. To
jednak dość znikoma pociecha – rodzaj specjalizacji w niszowym sporcie, który wyleciał
właśnie z konkurencji olimpijskich. Nasuwa
się analogia z pięciobojem nowoczesnym –
dyscypliną, w której Polska była potęgą i dla
której budowano dedykowane ośrodki treningowe – niestety, wkrótce zabrakło medali. Tu
obawiam się, że podobny los może spotkać
nasze najlepsze osiągnięcia „węglowe”.
6. Informatyka odmieniana na wszystkie
sposoby
Oczywiście jest to moje skażenie zawodowe,
ale nie da się ukryć, że obecność IT w całej
energetyce i w ogóle w całym przemyśle jest
wszechogarniająca. IT właściwie objęło kontrolą wszystkie energetyczne procesy i zachłannie sięga software`owymi mackami do
każdego z urządzeń i do każdego z produktów. Tu rozwój i badania są relatywnie szybkie
i tanie. Coś na kształt nowych dyscyplin
sportowych, gdzie jeszcze nie ma dużej bariery finansowej i technologicznej, a za pomocą samego talentu i uporu można szybko
awansować. Moja teoria ciągle jest aktualna,
że tutaj wydane pieniądze na badania mają
szansę zwrócić się szybko.

Na koniec słowo wyjaśnienia, jeżeli ktokolwiek odbiera ten post jako pesymistyczny
lub piętrzący trudności. Bynajmniej. Próbowałem raczej usprawiedliwić dlaczego powszechne oczekiwania, że polska nauka
dokona przełamującego odkrycia i wyprowadzi nas na drogę szybkiego cywilizacyjnego
rozwoju, dalej nie są spełniane. Tu jest tak
samo trudno jak i w innych sektorach gospodarki – konkurencja, pieniądze, rynek. Wierzę
jednak w nowe energetyczne innowacje
i wierzę w talenty naukowców, a nawet jestem pewien, że w przyszłości wielu naszych
rodaków dokona przełomowych odkryć,
może tylko czasami, tak jak Tesla, niekoniecznie w swoim, rodzimym kraju. Tesla pokazywał, że wiele jest do odkrycia – w jednym
z wywiadów stwierdził „energia elektryczna
jest wszechobecna w nieograniczonych ilościach i może zasilać maszynerię świata bez
potrzeby węgla, gazu czy innych paliw”,
chodziły nawet słuchy, że ten sposób generacji energii odkrył, ale uznał, że ludzkość
wciąż nie jest na to gotowa. Tesla miał tez
radę dla naukowców i osób mówiących o
innowacjach – nie brać wszystkiego aż tak
logicznie i w uporządkowany sposób – mówił
bowiem „Dzisiejsi naukowcy myślą głęboko
zamiast wyraźnie. Trzeba być zdrowym na
umyśle, aby myśleć wyraźnie, ale można być
szalonym i myśleć głęboko.” Miejmy więc
nadzieję, że takie będą prawdziwe polskie
innowacje energetyczne.
Źródło: http://konradswirski.blog.tt.com.pl/
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KOD

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

dolnośląskie

74-645-79-77
75-767-87-73
76-835-21-05
71-711-71-30
71-376-09-00
71-343-94-00
71-359-75-61
74-831-86-00
74-645-60-51
75-773-94-84
71-388-21-40
71-333-23-20
76-852-23-64
75-752-57-89
71-336-29-16
71-376-22-37
71-355-25-15
74-840-20-77
76-850-62-87
71-376-22-37
74-867-88-40
75-767-87-65
76-835-29-09

58-200
58-500
62-200
53-609
53-609
50-439
53-607
58-200
50-541
59-920
52-315
50-513
59-220
58-500
50-513
54-156
53-612
58-306
59-200
55-011
57-300
58-500
67-200

DZIERŻONIÓW
JELENIA GÓRA
GŁOGÓW
WROCŁAW
WROCŁAW
WROCŁAW
WROCŁAW
DZIERŻONIÓW
WROCŁAW
BOGATYNIA
WROCŁAW
WROCŁAW
LEGNICA
JELENIA GÓRA
WROCŁAW
WROCŁAW
WROCŁAW
WAŁBRZYCH
LEGNICA
SIECHNICE
KŁODZKO
JELENIA GÓRA
GŁOGÓW

ZIELONA 12
K. MIARKI 18
MECHANICZNA 5
FABRYCZNA 20C
WAGONOWA 5-7
KOŚCIUSZKI 124
ROBOTNICZA 1A
STRUMYKOWA 2
AL. ARMII KRAJOWEJ 45
ARMII WOJSKA POLDK. 10
KOBIERZYCKA 18
BUFOROWA 2
JAWORZYŃSKA 252
PIOTRA SKARGI 2
GAZOWA 24/25
JAWORSKA 11/13
JAWORSKA 11/13
OGRODOWA 1A
NOWODWORSKA 23
E. KWIATKOWSKIEGO 24
OBJAZDOWA 12
SPÓŁDZIELCZA 35
PAULINÓW 10

łodzkie

ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ONNINEN SP. Z O.O.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
PPHU „LASKOMEX”
TIM S.A. HURTOWNIA ŁÓDŹ
TIM S.A. HURTOWNIA SIERADZ
WPUPH „HEMPIS” S.C. ZPCHR
WPUPH „HEMPIS” S.C. ZPCHR
WPUPH „HEMPIS” S.C. ZPCHR
WPUPH „HEMPIS” S.C. ZPCHR
WIGUS S.C. HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA

44-633-69-62
42-253-25-77
44-649-02-65
42-640-75-51
42-651-26-81
42-674-04-17
42-652-78-02
43-822-89-64
44-724-28-23
44-682-29-76
44-646-15-53
44-632-99-06
42-640-52-02

97-400
91-204
97-300
91-341
91-341
93-231
91-231
98-200
97-200
97-500
97-300
97-400
91-222

BEŁCHATÓW
ŁÓDŹ
PIOTRKÓW TRYB.
ŁÓDŹ
ŁÓDŹ
ŁÓDŹ
ŁÓDŹ
SIERADZ
TOMASZÓW MAZ.
RADOMSKO
PIOTRKÓW TRYB.
BEŁCHATÓW
ŁÓDŹ

STASZICA 8
DUŃSKA 3/5
DMOWSKIEGO 26
BRUKOWA 16/18
BRUKOWA 12
DĄBROWSKIEGO 249
RATAJSKA 8
POW 64A
M. C. SKŁODOWSKIEJ 41/45
11 LISTOPADA 5
PROMIENNA 2A
MIELCZARSKIEGO 11
ŚW. TERESY 105

małopolskie

AKKOP KOPEREK S.J.
ACEL J.M. CISKOWSCY SP. KOMANDYTOWA
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
EL-SIGMA SP. Z O.O.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELEKTROSKANDIA
ELIKA S.C. HURTOWNIA MATER. ELEKTRYCZ.
FHU MAKRO
KARO – HURTOWNIA ELEKTROTECH. NR 2
MEGAEL
PHUW „MULTIMAT” S.J.
SCHRACK ENERGITECHNIK BIURO TECHNICZNE
SOLAR ELEKTRO SP. Z O.O.

12-413-18-88
12-290-14-14
12-635-19-20
18-264-81-50
33-843-24-09
12-415-35-01
12-262-97-77
12-653-46-01
12-653-20-12
12-644-30-04
12-292-80-51
33-845-26-95
14-629-84-60
18-264-62-45
12-260-94-70
12-638-91-00

31-422
31-357
30-716
34-400
32-600
31-217
31-231
30-732
30-832
31-946
30-045
32-650
33-100
34-400
30-418
30-233

KRAKÓW
KRAKÓW
KRAKÓW
NOWY TARG
OŚWIĘCIM
KRAKÓW
KRAKÓW
KRAKÓW
KRAKÓW
KRAKÓW
KRAKÓW
KĘTY
TARNÓW
NOWY TARG
KRAKÓW
KRAKÓW

STRZELCÓW 18
J. KONRADA 51
PRZEWÓZ 2
CERAMICZNA 10
KOLBEGO 12
GRAŻYNY 4A
BOCIANA 22
PŁK. DĄBKA 15
PŁK. DĄBKA 15
OS. TEATRALNE 24
KRÓLEWSKA 2
KRAKOWSKA 3
PRZEMYSŁOWA 39
SKŁADOWA 1
ZAKOPIAŃSKA 85
28 LIPCA 43 ROKU NR 8A

kujawsko-pomorskie

NAZWA JEDNOSTKI

ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROCENTER S.C.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELMOT J.J. WASILWSCY
ELEKTROTECHNIKA MAROS SP. Z O.O.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA BYCHOWO
HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA ELTECH
H-EL HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
KONSORCJUM PRODUKCYJNE „DOL-BY”
ONNINEN SP. Z O.O.
PHU „ELMEHURT” S.C.
PHU „ELMEHURT” S.C.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
PPH „ELNOWA”
P.Z. ROLPAS S.A. Z.P.CHR.
TIM S.A. HURTOWNIA TORUŃ

54-231-54-50
54-236-26-18
56-611-64-70
52-332-80-82
52-342-31-97
52-366-39-35
56-669-14-00
52-345-30-50
52-348-33-00
52-342-09-83
52-341-08-38
56-619-33-00
54-231-34-72
54-412-12-11
54-234-48-26
52-373-09-04
52-342-40-42
56-623-34-50

87-800
87-800
87-100
86-170
85-746
85-766
87-100
87-100
85-766
85-758
85-605
87-100
87-800
87-800
87-800
85-312
85-744
87-100

WŁOCŁAWEK
WŁOCŁAWEK
TORUŃ
NOWE
BYDGOSZCZ
BYDGOSZCZ
TORUŃ
TORUŃ
BYDGOSZCZ
BYDGOSZCZ
BYDGOSZCZ
TORUŃ
WŁOCŁAWEK
WŁOCŁAWEK
WŁOCŁAWEK
BYDGOSZCZ
BYDGOSZCZ
TORUŃ

WITOSA 5
TORUŃSKA 113/115
MAZOWIECKA 63/65
PL. ŚW. ROCHA 5
TOWAROWA 36
FORDOŃSKA 246
POLNA 107
CHROBREGO 135/137
FORDOŃSKA 246
PRZEMYSŁOWA 8
KASZTANOWA 60-62
POLNA 129
OKRĘŻNA 2
SPÓŁDZIELCZA 1
KRUSZYŃSKA 33
SZUBIŃSKA 17
STARTOWA 5
CHROBREGO 145/147

AKKOP KOPEREK S.J.
ASAJ SP. Z O.O.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A

81-743-80-50
25-798-97- 27
81-887-71-62

20-207
21-400
24-100

LUBLIN
ŁUKÓW
PUŁAWY

TURYSTYCZNA 9
MIĘDZYRZECKA 74
DĘBLIŃSKA 6A

1/2015

lista
listakolporterów
kolporterów

KONTAKT

AEP SP. Z O.O.
AKKOP KOPEREK S.J.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
FEGA POLAND SP. Z O.O.
FRANPRESS-CENTRALA
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ELEKTR. ELHURT
KACZMAREK ELECTRIC
ŁODYGA SP. Z O.O.
ONNINEN SP. Z O.O.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
PZ „MORS” SP. Z O.O.
PHUP „TEM”
SCHRACK ENERGITECH. BIURO HANDLOWE
TIM S.A.
TIM S.A. HURTOWNIA WROCŁAW
TIM S.A. HURTOWNIA WAŁBRZYCH
TIM S.A. AHURTOWNIA LEGNICA
TIM S.A. CENTRALA
TIM S.A. HURTOWNIA KŁODZKO
TIM S.A. HURTOWNIA JELENIA GÓRA
TIM S.A. HURTOWNIA GŁOGÓW
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81-745-10-08
81-441-73-03
81-744-56-31
52-345-30-50
84-638-43-97
82-565-45-24
81-748-90-73
81-534-62-89
81-745-70-73
81-524-48-55
82-576-25-40

20-309
20-445
20-468
22-400
22-400
22-100
20-445
20-004
20-315
20-406
22-300

LUBLIN
LUBLIN
LUBLIN
ZAMOŚĆ
ZAMOŚĆ
CHEŁM
LUBLIN
LUBLIN
LUBLIN
LUBLIN
KRASNYSTAW

ŁĘCZYŃSKA 5
ZEMBORZYCKA 61
ENERGETYKÓW 15
WYSZYŃSKIEGO
PRZEMYSŁOWA 2
OKSZOWSKA 39
ZEMBORZYCKA 112
NARUTOWICZA 18
AL. W. WITOSA 3
ENERGETYKÓW 47
NIECZAJA 4

lubuskie

ELE SP. Z O.O.
ELE SP. Z O.O.
ELFACH HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
KACZMAREK ELECTRIC
ONNINEN SP. Z O.O.
ONNINEN SP. Z O.O.
PH „ARTEL” HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZ.
TIM S.A. HURTOWNIA ZIELONA GÓRA
Z.W. SIECI ELEKTRYCZNYCH GORZÓW S.A.

68-326-53-84
95-742-22-08
68-383-80-30
95-725-76-22
68-452-40-63
95-726-36-03
68-477-18-88
68-477-46-66
68-323-87-00
68-387-28-85
68-385-00-81
68-329-60-00
95-725-87-00
68-382-38-71
68-324-78-17
95-732-18-37

65-077
66-300
66-600
66-400
65-775
66-412
68-200
68-100
65-705
67-100
66-120
65-785
66-400
66-200
65-364
66-400

ZIELONA GÓRA
MIĘDZYRZECZ
KROSNO ODRZ.
GORZÓW WLKP.
ZIELONA GÓRA
GORZÓW WLKP.
ŻARY
ŻAGAŃ
ZIELONA GÓRA
NOWA SÓL
KARGOWA
ZIELONA GÓRA
GORZÓW WLKP.
ŚWIEBODZIN
ZIELONA GÓRA
GORZÓW WLKP.

AL. WOJSKA POLSKIEGO 33
KONSTYTUCJI 3 MAJA 2
BOH. WOJSKA POLSKIEGO 7
PODMIEJSKA-BOCZNA 16
ZACISZE 20
TRAUGUTTA 6
WAPIENNA 3
NOWOGRÓDZKA 8
NAFTOWA 2B
GŁOGOWSKA 1
DWORCOWA 9
OSADNICZA 28
WALCZAKA 25
SIKORSKIEGO 21
KOŻUCHOWSKA 20 A
WALCZAKA 29

opolskie

BOMAP SP. Z O.O.
ELEKTROSKANDIA
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
GRODNO SP. Z O.O.
ONNINEN SP. Z O.O.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
TIM S.A. HURTOWNIA OPOLE

77-451-31-44
77-458-19-04
77-453-90-88
77-482-69-20
77-423-24-44
77-402-92-80
77-474-77-06
77-452-87-44

45-202
45-315
45-131
47-200
45-202
45-323
45-837
45-005

OPOLE
OPOLE
OPOLE
KĘDZIERZYN-K.
OPOLE
OPOLE
OPOLE
OPOLE

BUDOWLANYCH 2A
GŁOGOWSKA 22
J. CYGANA 2
BALWIRCZAKA 1
BUDOWLANYCH 2A
ZIELONOGÓRSKA 4
WSPÓLNA 1
BUDOWLANYCH 101 A

ELEKTRO SPARK SP. Z O.O.
ELEKTRO SPARK SP. Z O.O.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
INTER ZAPAS SP. Z O.O.
MEGAEL
ONNINEN SP. Z O.O.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
PPHU ELEKTROPOMIAR
PHU ELEKTRONIKS S.J.
PHUW MULTIMAT
PHUW MULTIMAT
ZPCHR OSTEL HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
ZPCHR OSTEL HURTOWNIA ELEKTRYCZNA

17-863-42-74
16-621-11-12
16-675-13-15
16-623-32-84
17-585-35-39
17-241-12-52
17-854-74-24
17-788-12-24
17-865-56-60
17-860-31-80
17-854-30-71
17-788-69-09
13-446-47-26
18-353-52-33
16-657-02-54
16-652-10-44

35-959
37-500
37-700
37-500
39-300
37-310
35-085
39-300
35-103
35-205
35-105
39-300
38-200
38-300
37-600
37-760

RZESZÓW
JAROSŁAW
PRZEMYŚL
JAROSŁAW
MIELEC
NOWA SARZYNA
RZESZÓW
MIELEC
RZESZÓW
RZESZÓW
RZESZÓW
MIELEC
JASŁO
GORLICE
PRZEMYŚL
DYNÓW

OKULICKIEGO 18
GARBARZE 4
JASIŃSKIEGO 56A
PONIATOWSKIEGO 65
PIASKOWA 9
T. REJTANA 5
LANGIEWICZA 33
WOLNOŚCI 24
HANASIEWICZA 15
TOROWA 3
BOYA ŻELEŃSKIEGO 16
PRZEMYSŁOWA 10
JANA PAWŁA II
11 LISTOPADA 26
BOHATERÓW GETTA 63
MICKIEWICZA 17

ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROMIL HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELCOR
HURTOWNIA ELEKTRYK
HURTOWNIA ELEKTRYK
HURTOWNIA ELEKTRYK
KACZMAREK ELECTRIC
KACZMAREK ELECTRIC
ONNINEN SP. Z O.O.
PPH EL-HURT S.J
PHU EL-HURT I SC
PPH EL-HURT SC
PPHU ELKOND S.C.
PPHU ELKOND S.C.

87-566-32-12
81-746-62-51
87-621-07-91
87-566-75-33
85-748-21-85
85-745-49-60
86-272-38-03
87-610-79-90
87-520-19-73
85-744-10-77
85-664-73-06
85-661-02-33
85-732-91-36
85-833-20-42
87-643-27-27
86-218-53-81
85-742-12-43

16-400
15-399
19-300
16-400
15-008
15-455
19-203
19-300
19-400
15-354
15-399
15-956
15-399
17-100
16-300
18-400
15-399

SUWAŁKI
BIAŁYSTOK
EŁK
SUWAŁKI
BIAŁYSTOK
BIAŁYSTOK
GRAJEWO
EŁK
OLECKO
BIAŁYSTOK
BIAŁYSTOK
BIAŁYSTOK
BIAŁYSTOK
BIELSK PODLASKI
AUGUSTÓW
ŁOM,ŻA
BIAŁYSTOK

SZKOLNA 8
SKŁADOWA 10
ŁUKASIEWICZA 3
MICKIEWICZA 10
RYSKA 1
CIOŁKOWSKIEGO 159
SZPITALNA 5
SUWALSKA 91
WOJSKA POLSKIEGO 65
POGODNA 22
SKŁADOWA 10
ELEWATORSKA 9
HANDLOWA 6
MICKIEWICZA 5/1
NADRZECZNA 3
AL. LEGIONÓW 114B
HANDLOWA 6

ACEL J.M. CISKOWSCY SP. KOMANDYTOWA
ACEL J.M. CISKOWSCY SP. KOMANDYTOWA
BYCHOWO
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.

58-340-14-45
58-628-52-36
55-279-21-67
58-785-99-99
58-762-18-12

80-871
81-335
82-500
81-061
80-404

GDAŃSK
GDYNIA
KWIDZYN
GDYNIA
GDAŃSK

TWARDA 6C
J. WIŚNIEWSKIEGO 13
TORUŃSKA 36
HUTNICZA 35
KLINICZNA 2A

lubelskie

ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELEKTROSPARK SP. Z O.O.
FIRMA HANDLOWA ARNO M. JEDLIŃSKI
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
PPH „ELKABEL” SP. J.
PHU ANNA CZERSKA
TIM S.A. HURTOWNIA LUBLIN
ZPCHR OSTEL HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
ZPCHR OSTEL HURTOWNIA ELEKTRYCZNA

podkarpackie
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podlaskie
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kolporterów
kable
// przewody
lista
kolporterów
kable
przewody
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pomorskie

GDAŃSK
CHOJNICE
BYTÓW
GDAŃSK
GDYNIA
GDAŃSK
GDYNIA
ELBLĄG
CZŁUCHÓW
LĘBORK
GDYNIA
GDAŃSK

TWARDA 6C
KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 20
DWORCOWA 18
MARYNARKI POLSKIEJ 84
HUTNICZA 49
TRAKT ŚW. WOJCIECHA 3/11
PUCKA 35A
PASŁĘCKA 3
BATOREGO 14
I ARMII W.P. 42
HUTNICZA 40
NARWICKA 5

wielkopokskie

BHU S.A.
ELE SP. Z O.O.
ELE SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP.Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP.Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP.Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP.Z O.O.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELEKTRO-KRAN S.J. HURT. ART. ELEKTRYCZ
ELTEL SP. Z O.O.
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
KACZMAREK ELECTRIC
KACZMEREK ELECTRIC
ONNINEN SP. Z O.O.
ONNINEN SP. Z O.O.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
PW ELEKTRO-HURT
PW ELEKTRO-HURT
PW ELEKTRO-HURT
SCHRACK ENERGITECHNIK BIURO HANDLOWE
TIM S.A. HURTOWNIA POZNAŃ
TIM S.A. HURTOWNIA OSTRÓW WIELKOPOLSKI
TEXOMA SP. Z O.O. HURTOWNIA ELEKTROTECH.

61-856-17-50
68-347-34-47
68-386-91-10
65-520-29-24
63-246-76-50
67-352-07-81
61-646-43-94
62-735-77-55
63-245-70-03
63-243-07-19
61-886-16-00
61-842-57-27
63-245-08-81
68-384-67-38
68-347-09-65
65-529-72-62
61-894-11-00
61-864-57-12
61-876-69-09
61-822-10-29
63-277-82-91
61-847-08-91
61-428-40-31
61-813-17-56
61-872-04-33
62-592-26-66
61-426-49-78

60-479
64-200
64-360
64-100
62-510
64-920
61-248
63-400
62-510
62-510
60-123
60-462
62-510
64-360
64-200
64-100
60-179
60-189
61-023
60-693
62-230
60529
62-200
62-030
61248
63-400
62-200

POZNAŃ
KARPICKO
ZBĄSZYN
LESZNO
KONIN
PIŁA
POZNAŃ
OSTRÓW WIELKP.
KONIN
KONIN
POZNAŃ
POZNAŃ
KONIN
ZBĄSZYN
WOLSZTYN
LESZNO
POZNAŃ
POZNAŃ
POZNAŃ
POZNAŃ
WITKOWO
POZNAŃ
GNIEZNO
LUBOŃ
POZNAŃ
OSTRÓW WIELKP.
GNIEZNO

STRZESZYŃSKA 58
PODGÓRNA 16
17 STYCZNIA 1920 r NR 44
NIEPODLEGŁOŚCI 47
ZAKŁADOWA 4A
KOSSAKA 98
DZIADOSZAŃSKA 10
RADŁOWSKA 10
SPÓŁDZIELCÓW 16
SPÓŁDZIELCÓW 26
ALBAŃSKA 17
SZARYCH SZER. 23
SPÓŁDZIELCÓW 6
POZNAŃSKA 1
GAJEWSKICH 32
1 MAJA 11
KAMIENNOGÓRSKA 22
ZŁOTOWSKA 30
ŚW. MICHAŁA 24
OBORNICKA 263
PWST. WIELKOPOLSKICH 2
DĄBROWSKIEGO 81/85
WITKOWSKA 9-11
CHOPINA 15A
DZIADOSZAŃSKA 10
DŁUGA 19
SŁONECZNA 25B

AKKOP KOPEREK S.J
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTRO SPARK SP. Z O.O.
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA MASTEL S.J.
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA CEGLAREK
KOLPORTER S.A.
ONNINEN SP. Z O.O.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
WPUPH HEMPIS S.C. ZPCHR
ZPCHR OSTEL HURTOWNIA ELEKTRYCZNA

41-366-46-31
41-265-46-62
41-347-34-60
41-348-32-91
41-344-60-35
41-247-92-79
41-344-72-62
41-337-88-88
41-335-01-10
41-348-08-41
44-756-56-43
15-832-99-96

25-671
27-400
25-620
25-217
25-415
27-400
25-528
25-659
25-671
25-435
26-300
27-600

KIELCE
OSTROWIEC ŚW.
KIELCE
KIELCE
KIELCE
OSTROWIEC ŚW.
KIELCE
KIELCE
KIELCE
KIELCE
OPOCZNO
SANDOMIERZ

BATALIONÓW CHŁOPSKICH 77
WARDYŃSKIEGO 3
KOLBERGA 17
GEN. HAUKE BOSAKA 8
GÓRNA 20
KILIŃSKIEGO 35B
ZAGNANSKA 36
STRYCHARSKA 6
BATALIONÓW CHŁOPSKICH 71
E. ORZESZKOWEJ 52
MICKIEWICZA 5
TRZEŚNIOWSKA 2

ARTELEK S.C.
BEKAZET S.C. ODDZIAŁ LEWOBRZEŻE
BEKAZET S.C. ODDZIAŁ PRAWOBRZEŻE
BHU S.A.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA KOPEL SP. Z O.O.
HURTOWNIA ELEKTROTECH. W. KOSTKA
ONNINEN SP. Z O.O.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
PHU ELEKTROMID S.C.
PHU ELWIM
TRAFO PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRYCZNE
TWN SP. Z O.O. HURT. MAT. ELEKTRYCZNYCH
ZWSE GORZÓW SA

91-421-29-11
91-464-46-43
91-462-62-65
67-258-01-85
91-485-00-54
91-573-36-04
59-841-26-25
59-845-62-61
91-487-87-78
94-316-30-23
91-415-12-21
91-432-66-50
91-454-00-32
94-343-09-05
95-765-74-89
91-423-84-10
91-392-69-22
91-460-12-47

71-520
71-484
71-484
78-600
70-321
73-110
76-200
76-200
71-126
76-039
74-100
70-812
71-656
75-400
73-200
71-468
72-200
70-812

SZCZECIN
SZCZECIN
SZCZECIN
WAŁCZ
SZCZECIN
STARGARD SZCZE.
SŁUPSK
SŁUPSK
SZCZECIN
KOSZALIN
GRYFINO
SZCZECIN
SZCZECIN
KOSZALIN
CHOSZCZNO
SZCZECIN
NOWOGARD
SZCZECIN

NIEMCEWICZA 24 A
MACIEJOWSKA 36E/B
MACIEJOWSKA 36E/B
BYDGOSKA 122
26 KWIETNIA STACJA PKP TURZYN
USŁUGOWA 1A
POZNAŃSKA 42
POZNAŃSKA 1A
26 KWIETNIA 83
STARE BIELICE 7B
POMORSKA 57A
POMORSKA 66
DRUCKIEGO-LUBECKIEGO 1A
PIASTOWSKA 1
JAGIEŁŁY 22
SOSNOWA 6 A
BOHATERÓWWARSZAWY 34
POMORSKA 122

ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
HURTOWNIA ELEKTRYK
HURTOWNIA ELEKTRYK
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
ONNINEN SP. Z O.O.
TIM S.A.
ZW ELTMED

89-533-92-51
89-532-02-63
87-429-29-55
55-236-02-15
89-532-96-80
89-534-08-77
89-533-16-53

10-406
10-904
11-500
82-300
10-416
10-701
10-601

OLSZTYN
OLSZTYN
GIŻYCKO
ELBLĄG
OLSZTYN
OLSZTYN
OLSZTYN

LUBELSKA 32E
LUBELSKA 43A
BIAŁOSTOCKA 31
GRUNWALDZKA 2
TOWAROWA 15
TOWAROWA 17
PSTROWSKIEGO 29

warmińsko
-mazurskie

zachodniopomorskie

80-557
89-600
77-100
80-557
81-061
80-044
81-036
82-300
77-300
84-300
81-061
80-557
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lista
listakolporterów
kolporterów

58-342-21-03
52-397-30-88
59-822-39-30
58-304-18-09
58-660-75-80
58-320-62-00
58-623-50-99
55-234-03-43
59-834-34-18
59-862-65-48
58-623-13-89
58-762-19-25

Energetyka&Elektrotechnika

ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA KOPEL SP. Z O.O.
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA KOPEL SP. Z O.O
HURTOWNIA ELEKTRYK
ONNINEN SP. Z O.O.
ONNINEN SP. Z O.O.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
PW BAZA
PZ MORS SP. Z O.O.
TIM S.A. HURTOWNIA GDYNIA
TIM S.A. HURTOWNIA GDAŃSK

świętokrzyskie

Energetyka&Elektrotechnika

33

śląskie
mazowieckie

Energetyka&Elektrotechnika

lista
listakolporterów
kolporterów

Energetyka&Elektrotechnika

34

ZW ELTMED
ZW ELTMED WIESŁAW HOJDA

89-526-06-26
89-533-16-53

10-355
10-027

OLSZTYN
OLSZTYN

ŻEROMSKIEGO 23
STARE MIASTO 28

BMK CENTRUM ELEKTROINSTAL. I OŚWITLENIA
BMK CENTRUM ELEKTROINSTAL. I OŚWITLENIA
BMK CENTRUM ELEKTROINSTAL. I OŚWITLENIA
CENTROELEKTRYK 2 HURT. ELEKTR-PRZEMYS.
ELEKTROSKANDIA POLSKA
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELGRA SP. Z O.O.
EL-PLUS SP. Z O.O.
ELTRANS
ELEKTRA S.C. HURT. ART. ELEKTROTECHNICZ.
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
KARO HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA
ONNINEN SP. Z O.O.
ONNINEN SP. Z O.O.
ONNINEN SP. Z O.O.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
PHUP AMAR
PPHU BIELMAT SP. Z O.O.
PW TOTAL HURT. ELEKTROTECHNICZNA
RELPOL-TAPAL SP. Z O.O.
SCHRACK ENERGIETECHNIK BIURO HANDL.
TIMA S.A.HURTOWNIA KATOWICE

32-205-81-12
32-203-02-01
32-245-92-62
32-282-70-99
32-327-19-18
32-203-94-02
32-303-85-05
33-814-01-80
32-401-00-80
32-350-72-30
32-422-14-09
32-282-60-21
32-346-01-00
32-254-52-32
32-271-75-53
32-781-49-49
34-365-12-91
34-361-10-97
33-812-62-25
34-369-71-65
32-231-80-81
32-609-10-50
32-228-29-36
32-761-53-76
33-811-99-20
32-298-89-18
32-252-30-80
32-292-53-60
32-203-70-50

40-555
40-201
41-503
41-902
43-100
40-203
44-100
43-300
44-100
40-609
44-200
41-902
41-506
40-859
41-800
40-203
42-200
42-200
43-300
42-200
44-100
40-203
41-100
42-500
43-300
41-219
40-544
41-100
41-100

KATOWICE
KATOWICE
CHORZÓW
BYTOM
TYCHY
KATOWICE
GLIWICE
BIELSKO-BIAŁA
GLIWICE
KATOWICE
RYBNIK
BYTOM
CHORZÓW
CHORZÓW
ZABRZE
KATOWICE
CZĘSTOCHOWA
CZĘSTOCHOWA
BIELSKO-BIAŁA
CZĘSTOCHOWA
GLIWICE
KATOWICE
SIEMIANOWICE ŚL.
BĘDZIN
BIELSKO-BIAŁA
SOSNOWIEC
KATOWICE
TYCHY
SIEMIANOWICE ŚL.

ROLNA 43
AL. ROZDZIEŃSKIEGO 95
AZOTOWA 21
KOCHANOWSKIEGO 21
ASNYKA 1
AL. ROZDZIEŃSKIEGO 188A
PORTOWA 14X
LIPNICKA 30
PSZCZYŃSKA 13
KOLEJOWA 19
PROSTA 15
SKŁADOWA 20
INWALIDZKA 11
INWALIDZKA 11
CHOJNICKIEGO 15
ROZDZIEŃSKIEGO 188B
PIOTROWSKA 16
SIKORSKIEGO 13/1
LEGIONÓW 93
BOR 71/75
PSZCZYŃSKA 13
ROŻDZEŃSKIEGO 188A
KAPICY 9
MAŁOBĄDZKA
WARSZAWSKA 56
BRACI MIEROSZEWSKICH 93
SIENNA 7
ASNYKA 1
BUDOWLANA 19

ASAJ SP. Z O.O.
ASAJ SP. Z O.O.
ACEL J.M. CISKOWSCY SP. KOMANDYTOWA
BARGO SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTRO SPARK SP. Z O.O.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
ELMET SP. Z O.O.
GRODNO SP. Z O.O.
GRODNO SP. Z O.O.
GRODNO SP. Z O.O.
GRODNO SP. Z O.O.
GRODNO SP. Z O.O.
GRODNO SP. Z O.O.
GRODNO SP. Z O.O.
GRODNO SP. Z O.O.
GRODNO SP. Z O.O.
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA KOPEL SP. Z O.O.
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA KOPEL SP. Z O.O.
HURTOWNIA ART. ELEKTRYCZNYCH AZKIN S.C.
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA CONECT
HURTOWNIA ELEKTROTECHNICZNA JANTESSA
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA JALEX
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA AMPER S.C.
KOLPORTER S.A.
ONNINEN SP. Z O.O.
ONNINEN SP. Z O.O.
ONNINEN SP. Z O.O.
ONNINEN SP. Z O.O.
ONNINEN SP. Z O.O.
ONNINEN SP. Z O.O.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
PPHU STALEX
PHU ELMONT S.C.
PHU ELGAL
PPHU DORIAN
SEA HURTOWNIA ELEKTRYCZNA
SCHRACK ENERGIETECHNIK
TIM S.A. HURTOWNIA WARSZAWA

25-758-29-95
25-644-72-88
22-868-07-65
22-751-29-29
23-672-71-11
29-760-84-89
24-262-17-53
48-383-54-14
22-837-06-25
22-852-25-05
22-811-25-96
48-362-24-86
22-677-85-40
22-632-20-60
22-772-45-15
22-834-67-13
22-644-91-46
22-826-16-12
22-621-86-69
22-862-70-38
22-843-50-63
22-815-91-45
22-77245-15
22-632-81-18
24-235-25-81
81-883-01-51
25-786-28-90
22-751-30-88
22-788-65-99
24-264-17-73
22-355-05-65
22-724-17-46
22-737-05-93
48-365-55-47
22-632-13-57
22-567-90-00
22-519-40-10
24-366-62-88
22-573-91-01
22-667-74-01
41-754-84-88
24-262-25-47
22-772-87-12
22-756-73-89
22-331-48-31
22-858-12-71

05-300
08-110
02-273
05-092
06-400
07-410
09-400
26-600
01-401
02-673
03-186
26-612
03-565
01-217
05-126
01-854
02-819
00-344
00-673
01-229
02-673
04-246
05-126
01-208
09-500
08-530
08-400
05-092
05-400
09-409
05-080
05-825
05-500
26-600
01-242
02-295
03-185
09-400
02-213
02-495
08-300
09-402
05-119
05-500
03-310
05-820

MIŃSK MAZOW.
SIEDLCE
WARSZAWA
ŁOMIANKI
CIECHANÓW
OSTROŁĘKA
PŁOCK
RADOM
WARSZAWA
WARSZAWA
WARSZAWA
RADOM
WARSZAWA
WARSZAWA
MICHAŁÓW GRAB.
WARSZAWA
WARSZAWA
WARSZAWA
WARSZAWA
WARSZAWA
WARSZAWA
WARSZAWA
WARSZAWA
WARSZAWA
GOSTYNIN
DĘBLIN
GARWOLIN
ŁOMIANKI
OTWOCK
PŁOCK
IZABELIN MOŚCI.
GRODZISK MAZ.
PIASECZNO
RADOM
WARSZAWA
WARSZAWA
WARSZAWA
PŁOCK
WARSZAWA
WARSZAW URSUS
SOKOŁÓW PDLSK.
PŁOCK
LEGIONOWO
PIASECZNO
WARSZAWA
WARSZAWA

PIŁSUDZKIEGO 34
TEMAJERA 1
MUSZKIETERÓW 13
KOLEJOWA 223
MAZOWIECKA 10
TARGOWA 39H
KOSTROGAJ 15
WROCŁAWSKA 8
PRYMASA TYSIĄCLECIA 103
KONSTRUKTORSKA 10
MODLIŃSKA 103
LIMANOWSKIEGO 134 D
BORZYMOWSKA 17
KOLEJOWA 9/21
KWIATOWA 14
BRONIEWSKIEGO 74
PUŁAWSKA 294
DOBRA 26
WILCZA 51
WOLSKA 91
KONSTRUKTORSKA 7
MARSA 46A
MICHALÓW GRABINA
PRZYOKOPOWA 5A
PRZEMYSŁOWA 7
PRZECHODNIA 4
AL. LEGIONÓW 47
WARSZAWSKA 51
ŚWIDERSKA 22
ŻYZNA 1
BAKALIOWA 3
ŻYRARDOWSKA 29
PUŁAWSKA 38
1905 ROKU 21
PRYMASA TYSIĄCLECIA 83
EMALIOWA 28
ZABŁOCKA 9
KOSTROGAJ 5
BORSUCZA 40
SPISAKA 11A
KOSOWSKA 5
CHOPINA 5
WARSZAWSKA 10B
JANA PAWŁA II 62
STANIEWICKA 5
REGULSKA 2B
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