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Kamery termowizyjne
do wszystkich zastosowań
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Energetyka&Elektrotechnika

O

ddajemy Państwu kolejny w bieżącym roku numer kwartalnika „Energetyka & Elektrotechnika”.
Niniejsze wydanie jest ściśle powiązane z organizowanymi już po raz kolejny targami Expopower, które odbędą się w Poznaniu w dniach 10-12 maja 2016. Kolejna impreza targowa, w których
periodyk „Energetyka & Elektrotechnika” będzie uczestniczył, to targi ITM Mach-Tool – również
w Poznaniu, które odbędą się 7-10 czerwca br. Kwartalnik E&E posiada oczywiście – jak to miało
również miejsce w poprzednich latach – status patrona medialnego tych wydarzeń branżowych.
Z tego miejsca mam przyjemność zaprosić Państwa do odwiedzenia naszego stoiska, jak również
ekspozycji targowych, tym bardziej, że targi Expopower stają się z roku na rok coraz większą konkurencją dla targów Energetab w Bielsku-Białej, a wzajemna kooperacja i współpraca z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi wpływa pozytywnie na wspólny wizerunek. Przekłada się to przede
wszystkim na wzrost znaczenia w środowisku branżowym.

Energetyka&Elektrotechnika

Szanowni Państwo

Warto nadmienić, że w dniach 17-18 maja 2016 odbędzie się 43 szkolenie WODKAN-EKO-TECH
2016 „Efektywne i Oszczędne Wykorzystanie Urządzeń w Inżynierii Wodno- Ściekowej. Najnowsze
Technologie i Diagnostyka Urządzeń” w Stęszew k. Poznania (woj. wielkopolskie), hotel Delicjusz***
na które serdecznie zapraszamy! Więcej informacji na str. 30.

Zachęcam Państwa do lektury
Z poważaniem
Magdalena Burger
Redaktor naczelna

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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Kolejnym ważnym spotkaniem w kalendarzu branżowym jest 44 szkolenie FOODTECH 2016
„Oszczędność i Efektywność w Utrzymaniu Ruchu. Modernizacja Obiektów Przemysłowych w Przemyśle Spożywczym. Nowe Technologie. Bezpieczny Produkt”, które odbędzie się 16-17 czerwca
w Polichnie – hotelu Górski. Wspomniane sympozjum cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno
ze strony firm wystawienniczych, jak również zakładów produkcyjnych, reprezentowanych również
przez osoby z kadr kierowniczych. Są to głównie szefowie utrzymania ruchu, dyrektorzy techniczni,
kierownicy działów elektrotechnicznych, główni inżynierowie zakładów, dyrektorzy ds. inwestycji,
główni automatycy i mechanicy reprezentujący branżę spożywczą. Więcej informacji na str. 32.
W kolejnym numerze ukarze się relacja prasowa z powyższych szkoleń.
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Praktyczne zastosowanie
i ocena parametrów elektrycznych ograniczników
przepięć z licznikami zadziałań w sieciach kablowych
wysokich napięć
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Obudowy i szafy przemysłowe – raport
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Spis treści

Czy na Marsie jest woda?
LB-798 jej ilość poda!

43 SZKOLENIE TECHNICZNE WODKAN-EKOTECH
44 SZKOLENIE TECHNICZNE FOODTECH
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42 Szkolenie Techniczne. Nowe Rozwiązania w Energetyce
i Elektrotechnice, Efektywność, Oszczędność, Bezpieczeństwo
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ENEX i ENEX Nowa Energia 2016 z sukcesem
Zarejestruj się na EXPOPOWER. Dystrybucja, przesył,
wytwarzanie, handel

Ustawa odległościowa – większe obostrzenia wobec wiatraka
niż elektrowni węglowej?
Od „Panama Papers” przez „Wilka z Wall Street”
do pozornej ochrony klimatu…czyli zdrowy rozsadek już nie istnieje
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43 SZKOLENIE
WODKAN-EKOTECH

Efektywne i Oszczędne Wykorzystanie Urządzeń w Inżynierii Wodno-Ściekowej.
Najnowsze Technologie i Diagnostyka Urządzeń
17-18 maja, hotel Delicjusz, Stęszew

44 SZKOLENIE
FOODTECH

Energetyka&Elektrotechnika

Plan szkoleń 2016

Oszczędność i Efektywność w Utrzymaniu Ruchu, Modernizacja Obiektów
Przemysłowych w Przemyśle Spożywczym. Nowe Technologie. Bezpieczny Produkt

16-17 czerwca, hotel Górski, Polichno

45 SZKOLENIE
plan szkoleń 2016
plan
szkoleń 2016

Oszczędne i Innowacyjne Rozwiązania w Utrzymaniu Ruchu i Diagnostyce
oraz Modernizacje w Obiektach Przemysłowych
7-8 września, hotel Brda, Bydgoszcz

46 SZKOLENIE
Nowości, Innowacje w eksploatacji urządzeń w sektorach o podwyższonej
wilgotności oraz w strefach zagrożonych wybuchem
20-21 października, hotel Grand, Częstochowa

47 SZKOLENIE
Ciągłość w Procesach Produkcyjnych, Bezpieczeństwo,
Oszczędne Technologie i Redukcja Kosztów
29-30 listopada, hotel Mercure, Racławice
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Centrum Techniki Liniowej INA
już otwarte!

C

TL powstało w nowej siedzibie Albeco w Plewiskach k.Poznania.
Technika liniowa INA to szeroki zakres produktów od prowadnic
profilowych po kompletne napędy i serwis wraz z doradztwem technicznym. Klienci mogą liczyć na optymalne rozwiązania dla każdej
aplikacji zarówno pod względem konstrukcyjnym i jak ekonomicznym.
Centrum Techniki Liniowej, oferuje m.in.: precyzyjne cięcie hartowanych powierzchniowo prowadnic i prętów wraz z ich fazowaniem,
szlifowanie czół prowadnic profilowych w celu ich łączenia.

Energetyka&Elektrotechnika

nowości
nowości

www.albeco.com.pl

Nowy planetarny mechanizm śrubowy

D

zięki całkowicie nowej konstrukcji planetarnego mechanizmu
śrubowego PLSA (Planetary Screw Assembly) firma Bosch
Rexroth poszerza swoją ofertę w zakresie mechanizmów śrubowych
przeznaczonych do szybkiego przemieszczania dużych ciężarów. Ta
typoseria obejmuje nakrętki cylindryczne i kołnierzowe, jak również
wałki z gwintem o różnych średnicach i skokach. Wartości nośności
dynamicznej oraz statycznej przy jednocześnie małej przestrzeni
zajmowanej przez tę konstrukcję oraz ograniczeniu generowanego
przez nią hałasu, pozwalają na jej wykorzystanie w różnych aplikacjach i otwierają przed nią zupełnie nowe obszary zastosowań

Innowacyjny słup oświetleniowy
Smartpole

Natychmiastowe wykrywanie
poruszających się obiektów!

firmy ALUMAST jest produktem posiadającym
zdecydowanie więcej funkcji niż tylko oświetlenie danej przestrzeni. Konstrukcja słupa ma
na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu
życia mieszkańców. Rozbudowany interfejs
umożliwia zaimplementowanie różnego rodzaju zabaw i gier dla dzieci oraz interaktywnych
przewodników turystycznych. Smartpole został tak stworzony, aby nie wyróżniał się spośród tradycyjnych słupów oświetleniowych.
Jego podstawową funkcją jest zapewnienie
odpowiedniego oświetlenia, które realizowane
jest za pomocą opraw typu LED.

D

zięki wydajnemu procesorowi PixyCam może szybko dokonać
analizy dużej ilości danych za pomocą przetwornika obrazu.
Jeśli chcesz zaprojektować robota do wykonania konkretnych
zadań takich jak np. podniesienie przedmiotu, granie w piłkę, zlokalizowanie kluczy, itp. a dodatkowo chcesz osiągnąć to wszystko za
pomocą jednego czujnika, to płytka PixyCam jest idealnym rozwiązaniem. Zastosowanie czujnika Vision (obrazu) wpływa na dużą elastyczność systemu.
• Do Arduino, Raspberry Pi, Banana PI, PcDUINO;
• UART szeregowy, SPI, I2C, USB, cyfrowy, analogowy;
• 50 klatek na sekundę.
Dowiedz się więcej na www.conrad.pl

Obudowy dla stref Ex zagrożonych
wybuchem z certyfikatem ATEX
– seria ZONEX™ marki Hoffman

CSI

posiada w ofercie obudowy serii ZONEX™ spełniające
normy ATEX 94/9/EC i przeznaczone do ochrony aparatury elektronicznej i elektrycznej na obszarach zagrożonych wybuchem. Obudowy do stref Ex wykonane są ze stali nierdzewnej typu
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Szczegółowe informacje:
CSI sp.j.
ul. Sosnowiecka 89
31-345 Kraków
e-mail: pentair@csi.pl
tel. 12-390 61 80

Powietrzne chłodnice oleju
transformatorowego AlfaBlue

Energetyka&Elektrotechnika

316 o najwyższej odporności na korozję, posiadają stopień ochrony
na poziomie IP66 i mogą pracować w temperaturach od –400°C do
+700°C. Przeznaczone są do stosowania w gałęziach przemysłu,
w których występuje gaz, spaliny i pył, a więc w przemyśle paliwowym,
chemicznym, petrochemicznym i górniczym.

A

lfa Laval wprowadziła na rynek chłodnice do oleju transformatorowego AlfaBlue. Konstrukcja ramy i budowa chłodnicy Alfa Laval
Blue zapewniają wysoką sztywność konstrukcji dla ochrony przed
wibracjami i wstrząsami termicznymi. Zoptymalizowana powierzchnia
wymiany ciepła pozwala osiągnąć wysoką efektywność chłodzenia.
Chłodnice AlfaBlue są wyposażone w wentylatory, wykonane według
najnowszej technologii i generujące niski poziom hałasu.
Więcej informacji na www.alfalaval.pl

W

Powietrzne chłodnice oleju
transformatorowego AlfaBlue

dniach 19-20 maja oraz 2-3 czerwca b.r. w Krakowie oraz
w Poznaniu odbędzie się kolejna edycja Spotkania Użytkowników systemu Plan-de-CAMpagne – corocznego wydarzenia cieszącego się uznaniem specjalistów z branży produkcyjnej, będącego
platformą wymiany doświadczeń, poznania najnowszych technologii
oraz udziału w profesjonalnych szkoleniach.
Więcej informacji nt. udziału w wydarzeniu:
info@pdcam.pl
lub tel. 12-412 99 77 wew. 55

Plan-de-

CAMpagne

nowości
nowości

Zbliża się tegoroczna edycja
Spotkania Użytkowników
Plan-de-CAMpagne!

Zaawansowana technologia i wytrzymała obudowa
Chłodnice oleju AlfaBlue to efektywne
i ekonomiczne rozwiązanie Alfa Laval
do chłodzenia oleju transformatorowego.
• Trwała obudowa o wysokiej odporności
na korozję
• Łatwe czyszczenie (możliwość wyjęcia
wentylatorów, wersja przemysłowa lameli)
• Kompaktowy, w pełni zintegrowany
system (łatwe podłączenie do transformatora)
• Zmniejszone pobory mocy elektrycznej
(wentylatory o niskim ciśnieniu statycznym)
• Doskonała charakterystyka dźwięku
• Niezawodne działanie
Więcej informacji na
• Energooszczędność
www.alfalaval.pl
• Dwuletnia gwarancja
Alfa Laval Polska Sp. z o.o.
tel. 22 336-64-64
poland.info@alfalaval.com
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Firma Elesa+Ganter

Aquion energy

wprowadziła do oferty prowadnice z łożyskami liniowymi oraz prowadnice liniowe rolkowe. Nowe produkty pozwalają na tworzenie systemów liniowego przemieszczania maszyn i urządzeń przemysłowych.
Charakteryzują się dużą precyzją wykonania i nośnością. Typowymi
zastosowaniami dla nowych prowadnic liniowych są osłony ciężkich
maszyn, systemy szufladowe w automatyzacji produkcji, jak również
układy dynamicznej regulacji głowic i innych odpowiedzialnych podzespołów maszyn.

to jedyny na świecie
przyjazny środowisku
akumulator wykonany
w przełomowej technologii Aqueous Hybrid Ion
(AHI™), która wykorzystuje słoną wodę, tlenek
manganu, kompozyt węglowy, stal nierdzewną
oraz syntetyczną bawełnę, dzięki czemu akumulatory są ekologiczne
i bezpieczne.
Bardzo długa żywotność cykliczna: > 3000
pełnych cykli rozładowania/ładowania i ponad
6000 cykli przy 50%
wykorzystaniu pojemności powoduje, że mogą
one przez wiele lat efektywnie pracować w systemach fotowoltaicznych
jako magazyn energii.
Akumulatory nie tylko
zapewniają zasilanie
awaryjne, ale też umożliwiają optymalizację obciążenia sieci energetycznej, aby zmniejszyć ilość awarii i przerw
w dostawie energii elektrycznej.

Kyoritsu KEW 2117R
– miernik cęgowy 1000A ACA
TrueRMS

M

iernik 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
DCV (autozakresy 60/600), rezystancję do 600 kΩ, wykonamy też
test ciągłości oraz wykryjemy bezdotykowo napięcie przemienne.

i
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Więcej informacji na stronie dystrybutora: www.biall.com.pl

Firma GENERI s.r.o. Czechy
wprowadziła na rynek swiatowej klasy przeciwprzepięciowe moduły
ochronne nowej generacji SLD i SLN do ochrony elektronicznych
i elektrycznych urządzeń przeciw impulsowi przepięcia. Moduł
ochronny zawiera kompletną dwustopniową ochronę przepięciową.
Zawiera również układ dla trwałego monitoringu, oceny i sygnalizacji
stanu roboczego. Układ monitoringu trwale rejestruje i ocenia występowanie impulsów przepięcia.
kontakt: www.generi.cz/pl
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proponuje najnowszą na rynku WDMUCHIWARKĘ BLUE DRAGON
JET. Mamy też wdmuchiwarki do mikrokabli/ mikrorurek/ kabli. Akcesoria: stojak do bębnów, stojak do odwijania rur HDPE, karuzela do
mikrokabli, płyny poślizgowe pończochy do światłowodów i do kabli.
Ponadto: podnośniki do bębnów kablowych, najazdy, przewijarki
i odwijarki do kabli, wciągarki kablowe, włókno szklane, przyczepy do
przewozu kabli, rolki i osłony kablowe, pończochy kablowe.
Pełny asortyment na www.gamm-bud.pl

oferuje ekonomiczną serię optycznych enkoderów Sendix KI40.
Dzięki kompaktowej obudowie z wymiarem tylko 40 mm, są idealne
do instalacji z niedużym miejscem montażowym, do małych maszyn
oraz wymagających aplikacji. Enkodery KI40 występują w wersji
z wałkiem oraz ślepym otworem (otwór ma średnicę 8 mm). Szczelność z IP64 oraz zakres temperatury pracy od –20 do +70°C pozwala na zastosowanie enkoderów także w trudnym środowisku pracy.
Dzięki optycznemu sensorowi enkodery są w 100% odporne na pola
magnetyczne. Producent zapewnia 2 lata gwarancji.

Energetyka&Elektrotechnika

Gamm-Bud Sp. z o.o.

Precyzyjne i opłacalne rozdzielcze
proporcjonalne Parkera serii D*1FC

P

arker rozszerzył swój asortyment pośrednio sterowanych rozdzielczych proporcjonalnych o nową serię D*1FC ze zintegrowaną
cyfrową kartą sterującą. Nowa seria zaworów ułatwia sterowanie
z wysoką dokładnością w wielu wymagających zastosowaniach, bez
zwiększania kosztów.
Nowe proporcjonalne rozdzielacze serii D*1FC są dostępne
w czterech wielkościach nominalnych (NG10, NG16, NG25 i NG32).
Zawory cechuje bardzo dobra powtarzalność, wysoka sztywność pod
obciążeniem oraz stabilność.

Ogranicznik DM-012/1 RS do torów
sygnałowych firmy SALTEK

nowości
nowości

S

eria urządzeń DM pozwala na dostosowanie ogranicznika do
napięć pracy od 6 do 110 V DC i od 6 do 85 V AC, przy jednej
wartości prądu obciążenia IL = 500 mA. Szeregowa rezystancja linii
wynosi 1,6 Ω i nie ma wpływu na tłumienie sygnału. Górna częstotliwość pracy zależna jest od napięcia i przy 6 V wynosi 1 MHz, natomiast przy 110 V – 10 MHz. Dzięki piętrowej konstrukcji uzyskano
szerokość 7mm, co pozwaliło zaoszczędzić miejsce w szafie.

Węże do substancji chemicznych
Firma Fritz Kübler GmbH

P

rzeznaczone do ciekłych chemikaliów nieorganicznych i organicznych (zasad, kwasów, roztworów soli, węglowodorów, farb, lakierów i rozpuszczalników). Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej
jakości węże te są odporne przy najbardziej wymagających warunkach pracy takich jak: przeładunek substancji chemicznych czy procesy technologiczne przemysłu chemicznego.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą na stronie:
www.tubes-international.com
oraz www.sklep.tubes-international.pl

2/2016
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Proste w montażu złącza RJ45 10
Gbit/s firmy Weidmüller

P

nowości
nowości

rzeznaczone do zaawansowanych połączeń Ethernetowych.
Zapewniają doskonałą wydajność transmisji do 10 Gbit/s. Metalowa obudowa oraz ekranowanie 360° optymalnie zabezpieczają dane
przed zakłóceniami. Pozwalają również na niestandardowe aranżacje
kablowe w ciasnej przestrzeni. Przewody można układać prosto lub
pod kątem, w czterech różnych kierunkach. Wtyki łatwe w montażu
w terenie, bez specjalnych narzędzi. Do pełnej gamy kabli od AWG 27
do AWG 22.

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
e-mail: kontakt@csi.pl
www.csi.pl

Nowości produktowe

U

ziom Elkonomic w ocynku ogniowym ~100 µm, przewód wysokonapięciowy, maszty izolowane wysokonapięciowe, uchwyty,
akcesoria itd.

K

ATALOG ELKO-BIS Systemy Odgromowe 2016 już dostępny!
Zapraszamy na www.elkobis.com.pl oraz do bezpośredniego
kontaktu z naszymi przedstawicielami!

Bezwentylatorowy komputer
kompaktowy z procesorem Intel
5. generacji

F

Energetyka&Elektrotechnika

irma 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

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
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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
2/2016

Energetyka&Elektrotechnika

Szczegółowe informacje:
CSI Sp.J.
tel. 12 323 62 30
kontakt@csi.pl
www.csi.pl

Fluke

2/2016

O

ferowana 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.

nowości
nowości

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
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.

Język Lua – nowy sposób
programowania robotów
w Industry 4.0

Energetyka&Elektrotechnika

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.

Nowe analizatory parametrów sieci
z elastycznymi rozpinanymi
przekładnikami

N

owe 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.
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Obudowy i szafy
przemysłowe – raport
raport branżowy branżowy
raport

NAZWA PRODUCENTA/ DYSTRYBUTORA

LOGO PRODUCENTA/DYSTRYBUTORA

NAZWA PRODUCENTA

Pentair

ZDJĘCIE PRODUKTU

MODEL/TYP
WYMIARY (wxsxd)LIC

Energetyka&Elektrotechnika

CSI sp. j.

LICZBA DRZWI

STOPIEŃ OCHORNY
MATERIAŁ Z KTÓREGO WYKONANA JEST SZAFA
PRZEZNACZENIE (np. automatyka, energetyka, p. spożywczy)

A30S4E
od 1800x600x400mm do 2000x1560x800mm
szafa jednodrzwiowa z pojedynczym dostępem (pojedyncze drzwi z przodu
obudowy), jednodrzwiowa z podwójnym dostępem (pojedyncze drzwi z
przodu i z tyłu obudowy), dwudrzwiowa z pojedynczym dostępem oraz
dwudrzwiowa z podwójnym dostępem.
IP66 oraz IK10
stal nierdzewna typu 304 lub 316L
przemysł naftowy, petrochemiczny, celulozowo-papierniczy, spożywczy,
farmaceutyczny, oczyszczalnie ścieków

CENA NETTO
ADRES STRONY WWW

DANE TELEADRESOWE (nazwa, adres, tel. Kontaktowy)

OSOBA KONTAKTOWA
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www.csi.pl
CSI sp.j.
ul. Sosnowiecka 89, 31-345 Kraków
tel. 12 390 61 80
Wiktor Kozioł
2/2016
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OFERTA

MATERIAŁ

ZASTOSOWANIE

CECHY

Energetyka

V

Obudowy
małogabarytowe

V

Stal

V

Urządzenia
elektryczne

V

Minimalne wymiary

Telekomunikacja

V

Kompaktowe szafki
sterownicze

V

Aluminium

V

Aparatura
pomiarowa

V

Maksymalne wymiary

2200 x 1200 x 1200 mm

Sektor IT

V

Pełnogabarytowe
szafy sterownicze

V

Polietylen
HDPE

V

Zastosowania OEM

V

Maksymalny stopień
ochrony

IP65

Kolejnictwo
(infrastruktura
w transporcie
szynowym)

V

Przemysłowe
stanowiska pracy

Polipropen
PP

V

Telekomunikacja

V

Poliamid ABS

V

Kolej

V

Poliester
PET

V

Obudowy ręczne

V

Polistyren
PS

V

19''

V

Poliwęglan
PC

V

Panelowe

V

Inne branże

przemysł
obronny,
spożywczy

Inne obudowy
przemysłowe

V

Energetyka

53 x 55 x 36 mm

Energetyka&Elektrotechnika

PRZEMYSŁ

Inne

Certyfikaty i dopuszczenia

Akcesoria

Oferowane usługi

Zabezpieczenia
EMC

V

Bezpieczeństwa

V

Nóżki

V

Prefabrykacja szaf
sterowniczych

V

Odporność na UV

V

Niepalności

V

Kółka

V

Wiercenie otworów

V

Powłoka antykorozyjna

V

Przeciwwybuchowe

V

Rączki

V

Frezowanie

V

Do trudnych warunków

V

Inne

V

Przepusty kablowe

V

Malowanie

V

Obudowy malowane

V

Szyny DIN

V

Pokrywanie warstwami

V

Zastosowanie powłok
chemicznych

V

Zaślepki

V

Nadruki

V

Wsporniki

V

Etykiety

V

Obejmy

V

Uchwyty

V

Mocowania

V

Uziemienia

V

Wentylatory

V

Klimatyzatory

V

2/2016
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raport branżowy
raport
branżowy

Zabezpieczenia, pokrycia
i właściwości

Energetyka&Elektrotechnika
NAZWA FIRMY

Weidmüller Sp z o.o.

OFEROWANE MARKI

Weidmüller

Energetyka&Elektrotechnika

raport branżowy branżowy
raport

PRZEMYSŁ

OFERTA

MATERIAŁ

ZASTOSOWANIE

CECHY

Energetyka

V

Obudowy
małogabarytowe

V

Stal

V

Urządzenia
elektryczne

V

Minimalne wymiary

Telekomunikacja

V

Kompaktowe szafki
sterownicze

V

Aluminium

V

Aparatura
pomiarowa

V

Maksymalne wymiary

987 x 740 x 200 mm

Sektor IT

V

Pełnogabarytowe
szafy sterownicze

Polietylen HDPE

Zastosowania OEM

V

Maksymalny stopień
ochrony

IP 68

Kolejnictwo
(infrastruktura
w transporcie
szynowym)

V

Przemysłowe
stanowiska pracy

Polipropen
PP

Telekomunikacja

V

Inne branże

V

Inne obudowy
przemysłowe

Poliamid ABS

Kolej

V

Obudowy ręczne

V

V

Poliester
PET

Energetyka

V

Polistyren
PS

75 x 80 x 55 mm

19''

Poliwęglan
PC

V

Panelowe

Inne

Zabezpieczenia, pokrycia
i właściwości

Certyfikaty i dopuszczenia

Akcesoria

Zabezpieczenia
EMC

V

Bezpieczeństwa

V

Nóżki

Odporność na UV

V

Niepalności

V

Powłoka antykorozyjna

V

Przeciwwybuchowe

Do trudnych warunków

V

Inne

Obudowy malowane
Zastosowanie powłok
chemicznych

Oferowane usługi
Prefabrykacja szaf
sterowniczych

V

Kółka

Wiercenie otworów

V

V

Rączki

Frezowanie

V

V

Przepusty kablowe

V

Malowanie

V

V

Szyny DIN

V

Pokrywanie warstwami

V

V

Zaślepki

V

Nadruki

V

Etykiety

V

V

Wsporniki
Obejmy
Uchwyty

V

Mocowania

V

Uziemienia

V

Wentylatory
Klimatyzatory
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ETI Polam Sp. z o.o.

OFEROWANE MARKI

SOLID DE, SOLID GSX

PRZEMYSŁ

OFERTA

Energetyka

V

Obudowy
małogabarytowe

Telekomunikacja

V

Kompaktowe szafki
sterownicze

Sektor IT

MATERIAŁ

ZASTOSOWANIE

CECHY

Urządzenia
elektryczne

V

Minimalne wymiary

Aluminium

Aparatura
pomiarowa

V

Maksymalne wymiary

1890x1340x500
1200x1000x400

Pełnogabarytowe
szafy sterownicze

Polietylen HDPE

Zastosowania OEM

V

Maksymalny stopień
ochrony

IP55
IP66

Kolejnictwo
(infrastruktura
w transporcie
szynowym)

Przemysłowe
stanowiska pracy

Polipropen
PP

Telekomunikacja

V

Inne branże

Inne obudowy
przemysłowe

Poliamid ABS

Kolej

Poliester
PET

Obudowy ręczne

Polistyren
PS

19''

Poliwęglan
PC

Panelowe

Energetyka

V

V

V

Stal

V

Energetyka&Elektrotechnika

NAZWA FIRMY

300x500x160
250x200x150

Zabezpieczenia, pokrycia
i właściwości

Certyfikaty i dopuszczenia

Zabezpieczenia
EMC

Akcesoria

Oferowane usługi

Bezpieczeństwa

Nóżki

Prefabrykacja szaf
sterowniczych

Niepalności

Kółka

Wiercenie otworów

Powłoka antykorozyjna

Przeciwwybuchowe

Rączki

Frezowanie

Do trudnych warunków

Inne

Odporność na UV

Obudowy malowane
Zastosowanie powłok
chemicznych

V

V

I lub II klasa
ochronności

raport branżowy
raport
branżowy

Inne

Przepusty kablowe

V

Malowanie

Szyny DIN

V

Pokrywanie warstwami

Zaślepki

V

Nadruki

Wsporniki

V

Etykiety

Obejmy

V

Uchwyty

V

Mocowania

V

Uziemienia

V

Wentylatory
Klimatyzatory

2/2016
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Szybka akwizycja danych
pomiarowych dla aplikacji
przemysłowych

Wymagania odnośnie automatyzacji produkcji stale wzrastają. Oczekiwania dotyczące
wysokiej jakości wraz z krótkimi czasami
cykli oznaczają, że oprócz innych zagadnień,
rozwiązania automatyki muszą również przetwarzać coraz to większe ilości wartości pomiarowych w coraz krótszym czasie. W celu
zmniejszenia obciążenia centralnej jednostki
sterującej w takich wypadkach, coraz częściej używane są rozwiązania o tzw. zdecentralizowanej inteligencji – również w sektorze
przemysłowej technologii pomiarowej.
W celu spełnienia tych wymagań dla
przemysłowej akwizycji danych pomiarowych, firma HBM wprowadziła na rynek swój
nowy system o nazwie: PMX.

Akwizycja danych pomiarowych, i ich
dalsza obróbka oraz transmisja do sterownika wyższego poziomu zostały zaimplementowane w układzie jako elementy pracujące
z wysokimi prędkościami. Dla przykładu
możliwe są częstotliwości próbkowania aż do
19,2kHz. Jednocześnie dzięki użytym
wzmacniaczom pomiarowym, gwarantowana
jest wysoka precyzja zmierzonych danych na
poziomie 0.1% FS i rozdzielczość 24bit. Ponadto dopracowana konstrukcja obudowy
układu gwarantuje jego wysoką odporność
EMC.
System składa się z układu bazowego,
który obsługuje do pięciu wpinanych kart.
Pierwsze gniazdo jest zarezerwowane dla
karty komunikacyjnej, która umożliwia integrację z systemem automatyki wyższego
poziomu. Pozostałe cztery gniazda są z kolei
przeznaczone dla czterokanałowych wzmac-

Kanały wirtualne
Technologia pomiarowa w aplikacjach przemysłowych musi jednolicie integrować protokoły komunikacyjne systemów automatyki.
Z uwagi, że ilości danych i wymagania odnośnie prędkości ich przesyłu wzrosły na przestrzeni ostatnich lat, Ethernet przemysłowy
staje się coraz bardziej popularny jako protokół komunikacyjny w technologii automatyki.
Dlatego nowy system PMX wspiera protokoły oparte na czasie rzeczywistym jak: EtherCAT i ProfiNet, które również mogą szybko
transmitować duże ilości danych. Zmierzone
sygnały mogą już być przetworzone we2/2016

17

urządzenia pomiarowe
urządzenia
pomiarowe

niaczy lub kart we/wy. Aktualnie dostępne są
trzy różne moduły ze wzmacniaczami pomiarowymi dla tensometrów, wejść i wyjść analogowych i dla wyjść cyfrowych. Umożliwia
to pomiar najczęściej wymaganych wielkości
fizycznych takich jak: siła, moment, ciśnienie,
odkształcenie, temperatura itp. Wszystkie
moduły są zasilane napięciem za pośrednictwem układu bazowego. Użytkownik może
cieszyć się wysokim bezpieczeństwem inwestycji dzięki modułowej konstrukcji systemu
– jeżeli wystąpi konieczność rozbudowy
układu lub jego modyfikacji, wystarczy zaopatrzyć system w dodatkową kartę pomiarową lub zmienić ich konfigurację. Jeżeli
cztery gniazda jednego układu bazowego
okażą się niewystarczające, większa ilość
modułów może zostać połączona w sieci
i łatwo zsynchronizowana ze sobą. System
oferuje również duże udogodnienia dla utrzymania ruchu maszyny w której został użyty.
Jeżeli wzmacniacz pomiarowy zostanie
uszkodzony, odpowiednia karta może być
łatwo wymieniona. Czas wymagany do tego
i związany z tym czas przestoju maszyny są
minimalne.
Komunikacja z PC lub jednostką sterującą w celach konfiguracji lub wizualizacji została zaimplementowana za pomocą Fast
Ethernet. Dodatkowo, układ bazowy został
wyposażony w interfejs USB, który może być
używany np. aby zapisać konfiguracje na
pendrive USB i odczytać je z powrotem (backup urządzenia). Podłączenie układów peryferyjnych, takich jak dyski twarde lub skanery
kodów kreskowych może być również użyte
w celu zapisania danych i zawarcia danych
identyfikacyjnych elementu w tych danych
pomiarowych

Energetyka&Elektrotechnika

PMX

Energetyka&Elektrotechnika
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Energetyka&Elektrotechnika
Komunikacja za pomocą protokołów
czasu rzeczywistego, używanych przez
Ethernet przemysłowy przesyłający duże
ilości danych odgrywa coraz to większą rolę.
Specjalista w branży technologii pomiarowej
– firma HBM – wprowadza teraz na rynek
nowy system o nazwie PMX, spełniający
wszystkie te wymagania, dzięki czemu jest
odpowiedni dla rozmaitych zadań w przemysłowej technologii pomiarowej.

Nowoczesna koncepcja obsługi

wnętrznie przez wzmacniacz i udostępnione
w czasie rzeczywistym. System PMX może
zatem implementować niektóre zadania bezpośrednio we wzmacniaczu, które w przeciwnym razie byłyby przejęte przez sterownik
wyższego poziomu.
Te zadania to np. określanie wartości
średniej,akwizycja wartości szczytowych
i inne obliczenia matematyczne, jak również
np. sterowanie PID. Dodatkowo względem
max.16 kanałów pomiarowych, które oferuje
system PMX, użytkownik ma do dyspozycji
32 tzw. wirtualne kanały obliczeniowe. System do tego celu posiada wydajne procesory sygnałowe, które mogą realizować obliczenia z wymaganą prędkością. PMX gwarantuje, że wszystkie sygnały spełnią trudne
wymagania czasu rzeczywistego.Wszystkie
zmierzone wartości i otrzymane obliczone
wartości mogą być transmitowane w czasie
rzeczywistym z częstotliwością do 10 kHz
za pośrednictwem Ethernet do sterownika
maszyny i zakładu. Ta zdecentralizowana
inteligencja technologii pomiarowej jest
szczególnie istotna, głównie dla aplikacji
o bardzo wysokim stopniu automatyzacji do
zredukowania częstotliwości występowania
uszkodzeń i obciążenia systemu sterownika.
Typowe aplikacje dla takich zdecentralizowanych systemów pomiarowych, które
mogą przejmować niektóre z zadań sterowania znajdują się w produkcji, np. w monitoringu pras – od tabletkarek i pras materiałów sproszkowanych do pras elementów
metalowych, używanych powszechnie
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w przemyśle motoryzacyjnym. Takie systemy
mogą być użyte również w sektorze montażu i monitoringu łączenia elementów. Ważne
parametry maszyn muszą często być monitorowane w dużych i złożonych układach.
Tak zwany monitoring stanu maszyn powoduje minimalizację czasów przestojów,
a zatem również redukcję kosztów związanych z przestojami w produkcji. Kolejną
klasyczną aplikacją dla takich systemów
pomiarowych jak nowy PMX jest przemysłowe stanowisko testowe, gdzie badane są
złożone elementy pod względem ich zdolności przenoszenia maksymalnych obciążeń
oraz praktyczności. Przemysłowy Ethernet
wysuwa się naprzód jako medium komunikacyjne w tym sektorze na przestrzeni
ostatnich lat. To samo dotyczy jakości stanowisk testowych. które kontrolują jakość
finalnych produktów jak np. stanowiska
kontrolne umieszczane na końcu linii produkcyjnej. Przechowywanie zarejestrowanych danych jakościowych tutaj w bazie
danych również stawia podwyższone wymagania dla architektury komunikacji systemów
pomiarowych.
Wysokie częstotliwości próbkowania,
szybka transmisja danych i zintegrowana
inteligencja (cyfrowe procesory sygnałowe
DSP i jednostka centralna) dla zastąpienia
funkcji automatyki wyższego poziomu, są
najistotniejszymi wymaganiami stawianymi
systemom technologii pomiarowej, które są
używane w nowoczesnym środowisku przemysłowym.

HBM otworzyło również nowe kierunki
w odniesieniu do obsługi wzmacniacza.
Każdy system PMX posiada innowacyjny
web server, który nie tylko wizualizuje status
systemu i dane pomiarowe, ale również
umożliwia jego obsługę i konfigurację.
W tym celu zostało użyte narzędzie Google
Web Toolkit (GWT), dzięki któremu mogą
być tworzone aplikacje skryptów Java niezależne od przeglądarek internetowych.
Technologia GWT jest używana głównie do
tworzenia interfejsów użytkownika w aplikacjach sieciowych. Dzięki temu interfejs użytkownika systemu PMX jest łatwy i intuicyjny
w obsłudze gdyż jest podobny pod tym
względem do wielu innych aplikacji sieciowych. Dodatkowo posiada jeszcze inną
ważną zaletę dla użytkownika: z uwagi na
fakt, że interfejs jest czysto sieciowy, specjalne oprogramowanie nie musi być instalowane
– standardowy PC lub laptop z przeglądarką
jest całkowicie wystarczający. To umożliwia
zrealizowanie aplikacji mobilnych jak również
sterowania zdalnego, redukując nakłady
i czasy przestojów tym samym obniżając
koszty użytkowania.
Innowacyjna platforma wzmacniaczy
PMX firmy HBM została uhonorowana
w konkursie MessTec& Sensor Masters
Award zajmując w nim drugie miejsce w kategorii: Test i Pomiar. Nowy system pomiarowy jest idealnym rozwiązaniem dla zagadnień
metrologii numerycznej w środowisku przemysłowym. Zgodnie ze swym motto Fit to
Function, skalowalny system umożliwia
użytkownikowi precyzyjne dopasowanie
funkcjonalności do wymagań aplikacji i bazuje na aktualnych standardach takich jak:
przemysłowy Ethernet z protokołami pracującymi w czasie rzeczywistym: Ethercat i Profinet. To oznacza, że systemy pomiarowe PMX
mogą być również w łatwy sposób integrowane z nowoczesnymi systemami automatyki.
Wzmacniacz pomiarowy przetwarza zmierzone sygnały wewnętrznie w czasie rzeczywistym. Nagroda została przyznana podczas
zjazdu MessTec& Sensor Masters w Stuttgarcie. Konkurs wyróżnia szczególnie innowacyjne, nowo opracowane produkty, a o przyznaniu nagrody decyduje publiczność.
2/2016
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Magdalena Kluz, Wojciech Gołąbek, Paweł Grad – Studenci Politechniki Rzeszowskiej

Czy na Marsie jest woda?
LB-798 jej ilość poda!

Legendary rover polskie ekipy

Woda jest jedną
z najpospolitszych substancji we
Wszechświecie. Polarna
budowa cząsteczki wody
sprawia, że woda ma względnie
dużą stałą dielektryczną –80,4
(dla temperatury 20,0ºC). Stałe
dielektryczne materiałów typu
piasek, żwir są co najmniej
o rząd wielkości mniejsze – daje
to podstawę do stosowania
pomiaru wilgotności tych
materiałów poprzez pomiar
stałej dielektrycznej.
20

Omówiona wyżej zasada pomiaru jest zastosowana w wilgotnościomierzu LB-798. Mierzony materiał należy zasypać do pojemnika,
który jest kondensatorem elektrycznym. Pomiar pojemności tego kondensatora wypełnionego materiałem w stosunku do pojemności pustego pojemnika pozwala obliczyć
stałą dielektryczną materiału. Zależność
między wilgotnością materiału a stałą dielektryczną jest w przybliżeniu pierwiastkowa.
Wpływ ma również granulacja, gęstość materiał – dlatego dla danego materiału należy
eksperymentalnie wyznaczyć zależność
między wilgotnością (określoną np. metodą
suszarkowo-wagową) a pierwiastkiem ze
stałej dielektrycznej. Miernik LB-798 ma
możliwość zapisania w swojej pamięci do 50

charakterystyk materiałów – przy pomocy
programu LB79x z interfejsem USB do komputera LB-376C.
Woda występująca w przyrodzie jest
roztworem soli i gazów. Obecność soli mineralnych sprawia, że woda staję się przewodnikiem. To znacznie utrudnia pomiar pojemności elektrycznej. Zastosowanie wysokiej
częstotliwości pomiaru w higrometrze LB-798
zapewniło niezależność pomiaru wilgotności
od przewodności materiału. Przyrząd umożliwia dodatkowo oszacowanie przewodności
materiału czyli zawartości soli mineralnych
w materiale.
Czwartym parametrem mierzonym przez
higrometr LB-798 oprócz stałej dielektrycznej,
wilgotności i przewodności materiału, jest
2/2016
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Sample return task pobieranie ziemi do wilgotnościomierza

14-go maja 2015 LEGENDARY III wraz
z całym osprzętem wyruszył w podróż do
Stanów Zjednoczonych na zawody URC odbywające się w dniach 28-30 maja 2015.
Zawody rozpoczęły się już w poniedziałek
19-go maja: ośmioosobowa reprezentacja
studentów Politechniki Rzeszowskiej wyruszyła zmagać się z zadaniami przygotowanymi
przez organizatorów. Jak poszło – przeczytajcie na naszej stronie: pierwsze miejsce w zawodach nie przyszło łatwo. Po drodze mieliśmy wiele problemów, trochę ognia i wiele
nieprzespanych nocy.
Legendary Rover jest już na Facebooku:
https://www.facebook.com/legendaryrover

Sample return task zsyp ziemi do wilgotnosciomierza

Jako zespół LEGENDARY dziękujemy
naszemu sponsorowi firmie LAB-EL za
przekazanie nam wilgotnościomierza LB798 i okazaną pomoc.

Studenci politechniki rzeszowskiej
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temperatura. Pomiar temperatury oprócz
wartości metrologicznej służy również do
kompensacji temperaturowej, ponieważ wartość stałej dielektrycznej wody zależy od
temperatury. Dla temperatury poniżej zera
kiedy woda zmienia stan skupienia na stały
traci ona swoje właściwości dielektryczne –
nie ma wtedy możliwości pomiaru wilgotności
materiału.
Sonda LB-798 jest odporna na zalanie
wodą – ma zapewnioną wysoką szczelność
obudowy IP67. Do odczytu pomiarów służy
panel odczytowy LB-796P.
Najbardziej podobną do Ziemi, a równocześnie pozostającą w zasięgu obecnie wykorzystywanych i rozwijanych technik, planetą
Układu Słonecznego jest Mars. Pragniemy
zbadać go za pomocą pojazdów bezzałogowych, które już od niespełna 10 lat penetrują
jego powierzchnię. Badania potwierdziły, że
rodzaj skał i ukształtowanie terenu Czerwonej
Planety są zbliżone do ziemskiego, zwłaszcza
w miejscach pustynnych. Dlatego co roku na
pustyni w stanie Utah w USA organizowane
są zawody pojazdów marsjańskich University
Rover Challenge, które mają na celu skonfrontowanie ze sobą najbardziej innowacyjnych
rozwiązań konstrukcyjnych opracowanych
przez zespoły studentów z całego Świata.
Od trzech lat w zawodach URC biorą
udział studenci Politechniki Rzeszowskiej –
konstruktorzy łazików marsjańskich
z serii LEGENDARY. W zeszłorocznej edycji
zdobyli oni trzecie miejsce. Osiągnięcie to,
jak i chęć realizacji własnych pasji nakłoniły
ich do udziału w kolejnej edycji konkursu.
Każdego toku organizatorzy podnoszą poprzeczkę modyfikując regulamin oraz dodając nowe czynności konieczne do wykonania
podczas konkurencji. Nowością tegorocznej
edycji jest wykonanie zdalnego pomiaru wil-
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gotności, pH i temperatury próbki gleby.
W celu pobrania próbki zastosowali świder
własnej konstrukcji, który jest jedną z możliwych końcówek roboczych manipulatora
umieszczonego na robocie. Wśród całej gamy
urządzeń dostępnych na rynku jedynie wilgotnościomierz LB-798 spełniał wszystkie wymagania potrzebne do realizacji dalszej części
zadania. Głównym kryterium wyboru urządzenia była zdolność pomiaru materiałów sypkich.
Równie ważnym atutem było podejście do tematu ze strony firmy LAB-EL, która zgodziła się
zmodyfikować oprogramowanie urządzenia dla
łatwiejszej współpracy z jednym z systemów
mikroprocesorowych łazika oraz wspierała
zespół LEGENDARY w procesie uruchamiania
i kalibracji urządzenia. Ponadto sprzęt umożliwia wykonanie pomiaru temperatury próbki
gleby, a przygotowane specjalnie oprogramowanie przesyła również dane odnośnie stałej
dielektrycznej i przewodności.
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Jacek Turkowski, Protektel Sp.j.

Praktyczne zastosowanie
i ocena parametrów elektrycznych
ograniczników przepięć
z licznikami zadziałań w sieciach
kablowych wysokich napięć
Bieżące potrzeby rozwoju sieci energetycznych
w Polsce wymagają wzmożonego zastosowania kabli
najwyższych napięć z uwagi na uniknięcie ingerencji
w zastaną infrastrukturę i negatywnego wpływu na
krajobraz i środowisko naturalne przy zapewnieniu
wysokiego stopienia bezpieczeństwa, niezawodności
dostaw i dystrybucji energii.
Jak wszystkie systemy energetyczne, sieci kablowe czy mieszane
wymagają zastosowania ochrony przeciwprzepięciowej przed wyładowaniami atmosferycznymi czy eksploatacyjnymi. Skablowanie linii
energetycznej odbywa się najczęściej bezpośrednio pomiędzy istniejącymi odcinkami napowietrznymi jak również pomiędzy linią napoRys. 1.

wietrzną a polem liniowym lub transformatorowym stacji energetycznej. Przejście linii kablowej w napowietrzną realizowane jest najczęściej
na tzw. słupach kablowych. Dla zapewniania ochrony przed przepięciami stosuje się w tych miejscach napowietrzne ograniczniki przepięć
WN zamontowane w każdej fazie w układzie faza-ziemia, bezpośrednio chroniące zarówno głowicę kablową jak i izolacje główną zastosowanego kabla wysokiego napięcia (połączenie głowica kablowa – żyła
robocza kabla – sieć energetyczna). Ze względu na jak najlepszą
skuteczność ograniczniki przepięć wraz z licznikami zadziałań powinny być montowane jak najbliżej chronionego elementu, w tym przypadku głowicy kablowej z kablem (rys. nr 1, 2) z zastosowaniem
połączeń o jak najmniejszej indukcyjności, np. bednarki.
Zakres ochrony izolacji zapewnianej przez tak zainstalowany
ogranicznik przepięć możemy opisać w następujący sposób:
Up ind = L x (di/dt)max – napięcie indukowane na połączeniach
In = 10 kA/µ s – znamionowy, impulsowy prąd wyładowczy

ogra-

nicznika przepięć

Upogr = 250 kV – napięcie obniżone ogranicznika przepięć przy In
Up = Upogr + Upind – suma spadków napięć na ograniczniku

Energetyka&Elektrotechnika

i napięcia indukowanego na połączeniach

Rys. 2.
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W tym przypadku dla systemu sieci 123 kV o wytrzymałości udarowej izolacji 550 kV osiągamy ochronę z dużą rezerwą.
Jednak takie rozwiązanie niesie trudności w zakresie zastosowania tradycyjnych liczników zadziałań wymaganych do diagnostyki
stanu ograniczników przepięć. Głównym problemem, z którym borykają się zarówno projektanci jak i wykonawcy, jest konieczność
umieszczenia licznika zadziałań pod odizolowanym ogranicznikiem
przepięć WN (praca szeregowa) na belkach konstrukcji wsporczej
i sposób jego uziemienia. W przypadku umieszczenia licznika zadziałań w pobliżu ogranicznika utrudniony jest dostęp do jego odczytu
i połączenia z urządzeniem diagnostycznym. Stosowane dzisiaj metody „sprowadzania” odczytu licznika zadziałań do zasięgu odczytu
z poziomu gruntu, wymagają użycia albo bednarki, albo kabla SN, co
w obu przypadkach wymaga dodatkowego wyposażenia mocującego
na konstrukcji słupa. Ponadto użycie kabla SN do uziemienia układu
ogranicznika przepięć WN z licznikiem zadziałań, wnosi do układu
dodatkową indukcyjność, co powoduje podczas przepływu prądu
wyładowania dodatkowy wzrost napięcia zależny od jego amplitudy.
W efekcie zjawisko te ma wpływ na pogorszenie poziomu ochrony,
który ma zagwarantować ogranicznik przepięć (rys. nr 3).
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Up ind = L x (di/dt)max= 30 kV
Up = Upogr + Upind = 250 kV + 30 kV = 280 kV

Zakładając przepływ prądu wyładowczego podczas wyładowania
atmosferycznego o amplitudzie 10 kA sumaryczny poziom napięcia
ochrony wynosi według obliczeń:

W tym przypadku dla system sieci 123 kV o wytrzymałości udarowej izolacji 550 kV poziom ochrony zbliża się niebezpiecznie do
maksymalnie wytrzymywanej wartości. Należy jednak pamiętać, że do
obliczeń przyjęto zaledwie znamionowy prąd wyładowczy ogranicznika. W przypadku rzeczywistych wyładowań atmosferycznych wartość
prądu udarowego może osiągać znacznie większe amplitudy,
a w efekcie napięcie indukowane na połączeniach pomiędzy ogranicznikiem WN a licznikiem zadziałań urośnie do wartości zagrażającej
izolacji wyposażenia sieci.
Rys. 3.

Zakładając przepływ prądu wyładowczego podczas wyładowania
atmosferycznego o amplitudzie 10 kA sumaryczny poziom napięcia
ochrony wynosi według obliczeń:
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Firma Protektel specjalizująca się od wielu lat w dostawach liczników zadziałań typu ProCounter, opracowała nowe rozwiązanie oznaczone w typoszeregu, jako wykonanie ProCounter F. Nowy licznik
zadziałań składa się z dwóch modułów F1 i F2 połączonych kablem
do transmisji sygnału.
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Up ind = L x (di/dt)max= 200 kV
Up = Upogr + Upind = 250 kV + 300 kV = 550 kV

Moduł F1 montowany jest pod ogranicznikiem przepięć WN
umieszczonym na konstrukcji słupa kablowego, tak jak wszystkie inne
liczniki zadziałań i odpowiedzialny jest za zbieranie sygnałów zadziałania ogranicznika przepięć i jego prądu upływu. Sygnały te transmitowane są z modułu F1 kablem do modułu F2 montowanym w taki
sposób, aby umożliwiał odczyt parametrów przez obsługę bez konieczności wynoszenia w górę konstrukcji słupa. Moduł F2 zawiera
standardowo wymagane do diagnostyki ograniczników przepięć:
wewnętrzny licznik zadziałań, wskaźnik prądu upływu oraz gniazdo
diagnostyczne. Moduły F1 i F2 uziemiane są indywidualnie w miejscach montażu a ekranowany i uziemiony kabel zapewnia pewny
i bezpieczny odczyt parametrów diagnostycznych. Standardowa odległość pomiędzy modułami wynosi 30 mb., jednakże dla wymagań
specjalnych istnieje możliwość połącznia modułów do 100 mb.

poziomu ochrony oraz nie wymaga zastosowania dodatkowych elementów montażowych. ProCounter F stanowi techniczną i ekonomiczną alternatywę dla sensorów elektronicznych, które, co prawda mogą
gromadzić w pamięci rekordy zdarzeń, ale wymagają do odczytu
obecności personelu z urządzeniem transmisyjnym. Licznik ProCounter F, podobnie zapewnia personelowi podstawową i najważniejszą
funkcjonalność: odczyt liczby zadziałań ogranicznika i wskaźnika
prądu upływu z bieżącą jego oceną oraz podłączenie urządzenia
diagnostycznego, stanowi, więc techniczną i ekonomiczną alternatywę
dla stosowanych rozwiązań.

Zastosowanie licznika zadziałań ProCounter F zapewnia diagnostykę ogranicznika przepięć w zakresie obecnych wymagań. Z uwagi
na brak długich połączeń uziemiających eliminuje ryzyko podniesienia
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LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2013

9. Oczywiście po uzyskaniu super obrazu o super czułości trzeba go zapisać z super szybkością bez straty nawet jednej
ramki. Do tego służą połączenia typu Cam-Link, Gigabit
Ethernet do akwizycji danych oraz standardowe BNC do
synchronizacji detektora czy wyzwalania akwizycji (triggering). W kamerze zamontowano również czytnik kart MicroSD oraz wyjście DVI (1080p)
6 cyfrowych we/wy aby podłączyć zewnętrzne urządzenia,
IRIG-B, analogowe wyjście sygnału liniowej temperatury, dodatkowe analogowe wejścia dla akwizycji sygnałów z zewnętrznych czujników to wszystko oferuje tzw. panel rozszerzonych
funkcji i podłączeń. I na koniec trzeba podkreślić, że kamera
cały czas informuje nas o swoim stanie przez rząd diod pokazujących bądź kolorem, bądź częstotliwością migania poprawność wprowadzonych nastaw. Oczywiście do nowej kamery dodano nowe oprogramowanie, co w całości tworzy najbardziej
zaawansowane technologicznie rozwiązanie wśród kamer naukowych, jakie można sobie wyobrazić!
Przedstawicielstwo Handlowe Paweł Rutkowski
ul. Rakowiecka 39A/3
02-521 Warszawa
tel.: +48 22-849 71 90
fax. +48 22-849 70 01
e-mail: rutkowski@kameryir.com.pl
www.kameryir.com.pl
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Tele do makro) oraz koło z filtrami (do 4 filtrów). W wielu
miejscach optyki wprowadzono wbudowane czujniki temperatury w celu kompensacji najdrobniejszych zmian temperatury podczas eksploatacji urządzenia!

POLSKI
PRODUCENT

elpod
rezystorów
precyzyjnych
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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 ±10
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.
POMIAR
STYCZEŃ/LUTY 2012
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42 Szkolenie Techniczne.
Nowe Rozwiązania w Energetyce
i Elektrotechnice, Efektywność,
Oszczędność, Bezpieczeństwo
W dniach 24-25 marca 2016
odbyło się kolejne już szkolenie
organizowane przez magazyn
ENERGETYKA &
ELEKTROTECHNIKA pod
tytułem „Nowe Rozwiązania
w Energetyce i Elektrotechnice,
Efektywność, Oszczędność,
Bezpieczeństwo” Szkolenie
miało miejsce w Stęszewie
w hotelu Delicjusz
W charakterze słuchaczy brało udział około
80 uczestników - przedstawiciele niemalże
każdej gałęzi przemysłu. Na sali wykładowej
można było spotkać m.in.:
Lisner Sp. z o.o., Silesia Plastic Sp.
z o.o., Hochland Polska Sp. z o.o., Ferrero
Polska Sp. z o.o., Eco Serwis S.A., Rafako
S.A., ENERGA Serwis Sp. z o.o., H.Cegielski-Energocentrum Sp. z o.o., Ostrowski
Zakład Ciepłowniczy S.A. i wielu innych.

Patronami Honorowym szkolenia został
Centralny Ośrodek Szkoleń i Wydawnictw
SEP oraz Krajowa Agencja Poszanowania
Energii. Prelekcji przedstawicieli obu patronów mogliśmy wysłuchać pierwszego dnia
szkolenia.

Podczas obrad została poruszona
bardzo szeroka problematyka dotycząca
efektywności i oszczędności, bezpieczeństwa oraz rozwiązań w energetyce i elektrotechnice. Liczne prelekcje wypełniające
dwa dni szkolenia były bez wątpienia

Energetyka&Elektrotechnika

wydarzenia branżowe
wydarzenia
branżowe

Sara Wieder

28

2/2016

Energetyka&Elektrotechnika

Energetyka&Elektrotechnika

cennym źródłem wiedzy dla uczestników
sympozjum.
W roli wystawców oraz prelegentów wystąpili przedstawiciele m.in. takich firm jak:
Ige+Xao Sp. z o.o., Jean Mueller Sp.
z o.o., Elektromontaż-Lublin Sp. z o.o., Astat
Sp. z o.o., Merazet S.A., Kamery IR, Siba
Polska Sp. z o.o.
Po zakończonym szkoleniu został rozstrzygnięty konkurs na najciekawszą prelekcję.

Poniżej przedstawiamy jego wyniki:

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: Kamery IR
II miejsce: Merazet S.A.
III miejsce: Zakłady Kablowe
Bitner
Prelegentom dziękujemy za ciekawe,
merytoryczne prelekcje oraz wszystkim
uczestnikom za udział i udzielenie odpowiedzi
w ankietach!
W odpowiedzi na liczne pytania ze strony
gości informujemy, że kolejne szkolenie przewidziane jest na 17-18 maja 2016 i będzie to
szkolenie WODKAN-EKOTECH „Efektywne
i Oszczędne Wykorzystanie w Inżynierii Wodno-Ściekowej. Najnowsze Technologie i Diagnostyka Urządzeń”. Sympozjum odbędzie
się w Stęszewie k. Poznania w hotelu Delicjusz. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału!
2/2016
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I miejsce: Kamery IR
II miejsce: Zenex P.P.H.U.
III miejsce: ElektromontażLublin Sp. z o.o.
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Efektywne i Oszczędne Wykorzystanie Urządzeń
w Inżynierii Wodno- Ściekowej. Najnowsze
Technologie i Diagnostyka Urządzeń
17-18 maja 2016, Stęszew k. Poznania, hotel Delicjusz
Redakcja magazynu techniczno-informacyjnego Utrzymanie
Ruchu i Diagnostyka ma
przyjemność zaprosić Państwa
do wzięcia udziału
w 43 Szkoleniu Technicznym
WODKAN-EKOTECH
„Efektywne i Oszczędne
Wykorzystanie Urządzeń
w Inżynierii Wodno- Ściekowej.
Najnowsze Technologie
i Diagnostyka Urządzeń”
Przygotowaliśmy dla Państwa szerokie spektrum tematyczne obejmujące kompleksowe
usługi oraz nowe aplikacje dla sektora wod-kan. Podczas trwania szkolenia każdy
uczestnik otrzyma imienny certyfikat świadczący o udziale w warsztatach. W szkoleniu
weźmie udział ok. 120 uczestników.

SZKOLENIE SKIEROWANE
JEST DO:
Dyrektorów, kierowników, szefów i pracowników UR, działów produkcji, Dyrektorów, kierowników, szefów i pracowników działu
technicznego, Kierowników i pracowników
ds. remontów, Inżynierów serwisu
i inżynierów procesu, Kadry kierowniczej
odpowiedzialnej za zakupy materiałów
i urządzeń eksploatacyjnych, Głównych
mechaników oraz specjalistów ds. mechanicznych, Szefów i pracowników działów
automaty
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ZAGADNIENIA:
Nowoczesne zarządzaniediagnostyka,
monitorowanie i automatyka
Nowoczesne systemy opomiarowania
sieci, przygotowanie i uzdatnianie wody
w obiektach technologicznych
Bezpieczne sieciDobór właściwych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych
Badanie strat wodyaparatura pomiarowa,
optymalizacja zużycia
Technologie i urządzenia do oczyszczania
ścieków
Modernizacja i remontyutrzymanie ruchu
Aspekty prawne
Osoby kontaktowe:
Magdalena Burger – 505 139 335
Anna Gabruś-Ziętek – 661 652 718
Ryszard Hahn – 501 223 613
Zapraszamy do udziału !
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Oszczędność i Efektywność w Utrzymaniu
Ruchu, Modernizacja Obiektów
Przemysłowych w Przemyśle Spożywczym.
Nowe Technologie. Bezpieczny Produkt
Redakcja magazynu technicznoinformacyjnego Utrzymanie
Ruchu i Diagnostyka ma
przyjemność zaprosić Państwa
do wzięcia udziału
w 44 Szkoleniu Technicznym
FOOTECH „Oszczędność
i Efektywność w Utrzymaniu
Ruchu, Modernizacja Obiektów
Przemysłowych w Przemyśle
Spożywczym. Nowe
Technologie. Bezpieczny
Produkt.” Szkolenie odbędzie się
16-17 czerwca, w Hotelu
Górskim, w Polichnie
Przygotowaliśmy 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.

ZAGADNIENIA
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Nowoczesne rozwiązania dotyczące Automatyki w przemyśle
oraz wpływ na bezawaryjność
i oszczędność.
Outscourcing dla utrzymania
ruchu, oraz oszczędności
z tym związane.
Mechanika w przemyśle
Utrzymanie ruchu w przemyśle
spożywczym
Nowoczesne technologie wykorzystywane w robotyce
Sterowanie procesami produkcyjnymi – przemysł spożywczy
Logistyka i dostawy nowe rozwiązania w przemyśle spożywczym
Znakowanie produktu spożywczego
Modernizacja obiektów przemysłowych
Czystość, bezpieczna produkcja
Ważenie i pakowanie
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SZKOLENIE SKIEROWANE
JEST DO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Głównych automatyków
Szefów i pracowników AKPiA
Szefów i pracowników działów technicznych
Głównych inżynierów
Dyrektorów ds. technicznych i inwestycji
Kierowników utrzymania ruchu
Szefów i pracowników działu utrzymania
ruchu
Szefów i pracowników działu produkcji
Elektryków
Pracowników działów kontroli jakości
Pracowników działów technologicznych

Osoby kontaktowe:
Magdalena Burger – 505 139 335
Anna Gabruś-Ziętek – 661 652 718
Ryszard Hahn – 501 223 613
Zapraszamy do udziału !
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Po słonecznej stronie
energetycznych targów.
ENEX i ENEX Nowa Energia
2016 z sukcesem

Za nami kolejna edycja targów,
w której pierwsze skrzypce
zagrały energetyka,
elektrotechnika i odnawialne
źródła energii. Od 30 do 31
marca w Targach Kielce odbyło
się setki spotkań i rozmów na
temat efektywnego zarządzania
energią. Ofertę ponad 150 firm
z Polski i świata poznało ponad
4,5 tysiąca zwiedzających.
Tematem przewodnim XIX Międzynarodowe
Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz
XIV Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX
Nowa Energia było wytwarzanie, przesyłanie
i dystrybucja energii, jej użytkowanie i metody oszczędzania oraz systemy ciepłownicze
i wytwarzanie ciepła.
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Targi ENEX oraz ENEX Nowa Energia to
przestrzeń, na której wystawcy mieli szansę
zaprezentować swoje maszyny oraz urządzenia energetyczne i elektroenergetyczne,
piece opalane drewnem, kotłownie opalane
biomasą, etc. Dużą część targów stanowiła
oferta firm z branży fotowoltaicznej.
– Targi ENEX po raz kolejny udowodniły,
że jest ogromne zapotrzebowanie na wiedzę
na temat energii odnawialnej, szczególnie co
trzeba podkreślić, energii ze słońca, bo te
urządzenia cieszyły się największym powodzeniem. I widać, że rynek czeka na dotacje,
bo wiele firm jest już profesjonalnie przygotowanych, więc czekamy aż się pojawią pieniądze – powiedział Marek Bednarz, z firmy
VIESSMANN.
Podczas targów można było zauważyć,
że rozwój technologiczny polskich firm,
w służbie oszczędnego gospodarowania

energią elektryczną jest ogromny. Według
danych z rynku, ceny montażu w systemach
fotowoltaicznych w ciągu kilku lat spadły
o połowę.
– Widać to na targach branżowych,
gdzie widzimy dużo systemów fotowoltaicznych, wiele firm wystawców zajmujących się
montażem nowych urządzeń, coraz bardziej
kompaktowych, o nowoczesnym designie –
ocenia Bogdan Szymański, redaktor GLOBEnergia.

Owocne spotkania
merytoryczne
Targi ENEX i ENEX Nowa Energia to również
bardzo bogaty program konferencyjno-warsztatowy. W tym roku również pojawiło
się wiele ważnych tematów. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się Fora organizowane przez redakcję GLOBEnergia – Forum
2/2016
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Solar+ oraz Forum Pomp Ciepła, spotkanie
będące okazją do przygotowania się na
zmieniający się rynek instalacji odnawialnych
źródeł energii.
Ponadto ważne miejsce zajęła konferencja „W trosce o klimat - efektywność energetyczna, energia ze źródeł odnawialnych.
Doświadczenia oraz możliwości rozwoju
w nowej perspektywie” organizowana przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Kielcach i Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu
Technologii.
Przedsiębiorcy oprócz wiedzy teoretycznej, mieli szansę opuścić Targi Kielce z certyfikatem w ramach szkoleń „Pomiary instalacji fotowoltaicznych”, Nowoczesne metody
diagnostyki silników elektrycznych czy Akademia SolarEdge&Emiter.

O biomasie słów kilka

2/2016

Targów ENEX i ENEX Nowa Energia stanowią, już od ponad 10 lat centrum kompetencji w tym temacie – podkreśla Ryszard
Gajewski, Prezes Zarządu Polskiej Izby
Biomasy.
Podsumowując, tegoroczna edycja targów należy do udanych. Nowa wiedza, nowoczesny sprzęt – wiosna zdecydowanie
w kalendarzu firm zapisze się jako dobre,
kieleckie spotkanie z energią.
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Ważnym punktem na konferencyjnej mapie
targów ENEX i ENEX Nowa Energia były
warsztaty dla rolników, przedsiębiorców
i przedstawicieli samorządów lokalnych
„Energia z Biomasy w praktyce”
– Produkcja biomasy, rozumianej jako
szybko rosnące rośliny przyczyniające się do
redukcji CO2 oraz smogu, będące równocześnie ekologicznym paliwem to jeszcze „ziemia niczyja”. Marcowe warsztaty podczas

Zarejestruj się na EXPOPOWER.
Dystrybucja, przesył,
wytwarzanie, handel
Najwyższy czas, by
zarejestrować się w serwisie
www.mtp24.pl do udziału
w targach EXPOPOWER
w Poznaniu, które odbędą się
w dniach 10-12 maja 2016 r.
Na tegorocznych targach czekać
będą na Ciebie rynkowe
nowości, decydenci sektora
energetycznego,
międzynarodowy kongres
i bezpłatne konferencje.
Targi to wiedza, biznes i pokaz
najnowszych technologii.
Rok rocznie jakość zwiedzających targów
EXPOPOWER doceniają wystawcy, którzy
twierdzą, że to jedno z najważniejszych
w Polsce wydarzeń od lat gromadzące w
Poznaniu polską i zagraniczną branżę energetyczną: koncerny energetyczne oraz
praktyków, ekspertów i naukowców.

Do Poznania, poza przedstawicielami
grup energetycznych, zjeżdżają przedstawiciele biur projektowych, zakładów energetycznych, elektrowni, elektrociepłowni, zakładów zajmujących się remontem, montażem
i usługami serwisowymi w branży energetycznej, hurtowni elektrotechnicznych i elektroinstalacyjnych, producenci i dystrybutorzy
urządzeń elektrycznych oraz oświetlenia
przemysłowego, służby utrzymania ruchu,
elektrycy, instalatorzy, projektanci instalacji
elektrycznych i oświetleniowych, przedstawiciele przemysłu ciężkiego, energochłonnego,
członkowie SEP, deweloperzy, a także przedstawiciele ośrodków badawczo-rozwojowych, instytutów naukowo-technicznych
oraz studenci kierunków elektrycznych i pokrewnych i uczniowie szkół elektrycznych.

Targi dla profesjonalistów
Warto zarejestrować się przed targami
w Internecie nie tylko dlatego, że pozwala to
uniknąć kolejek przy wejściu na targi. Rejestracja internetowa uprawnia profesjonali-

stów przede wszystkim do bezpłatnego
uczestnictwa w EXPOPOWER.
Do tej pory swoją obecność na targach,
poprzez serwis www.mtp24.pl, zapowiedziało już kilkaset specjalistów. Jak pokazują
badania przeprowadzone podczas minionych edycji, biznesowa struktura uczestników wyraźnie przekłada się na nowe relacje
inwestorskie. Na targi rejestrują się właściciele (26%), menadżerowie wyższego szczebla
(kierownik 25%, dyrektor 17%, prezes 16%),
a także specjaliści odpowiadający za zakupy
w firmie czy wdrażanie nowych technologii
(16%).

Co na ekspozycji?
Na targowych gości czekać będzie bogata
oferta głównie polskich, ale także zagranicznych firm. Do grona wystawców EXPOPOWER wciąż dołączają kolejni, ale już teraz
swój udział zgłosili przedsiębiorcy z Polski,
Ukrainy i Turcji. Na targach będzie można
zapoznać się z ofertą z zakresu dystrybucji,
przesyłu, wytwarzania i handlu energią.
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Podczas bezpłatnych warsztatów i konferencji, które odbywają się równolegle do
targów, stowarzyszenia, eksperci i praktycy
prezentują najnowsze technologie oraz rozwiązania dla elektroinstalatorów, hurtowników elektrotechnicznych, architektów oraz
projektantów. Podczas tegorocznych targów
branżowej wymianie doświadczeń sprzyjać
będą m.in. VII Konferencja Naukowo Techniczna „Energooszczędność w oświetleniu”
– Technika Świetlna oraz XIII Konferencja
Naukowo-techniczna „Instalacje elektryczne
niskiego, średniego i wysokiego napięcia”.

W elitarnym gronie
Tegoroczne targi EXPOPOWER odbywać się
będą w ramach cyklu wydarzeń targowo-konferencyjnych dedykowanych dla branży

Celem Energy Future Week jest szersze
otwarcie się na problemy nowoczesnej energetyki, gazownictwa, ciepłownictwa, paliw
ciekłych i odnawialnych źródeł energii, wyznaczanie trendów dla energetyki Europy
Środkowowschodniej, wymiana międzynarodowych doświadczeń i inspirowanie krajowego sektora do rozwoju.
Do udziału Energy Future Week zostali
zaproszeni światowej klasy praktycy, eksperci i naukowcy, a także krajowe oraz zagraniczne koncerny energetyczne, administracja
centralna i samorządowa, uczelnie wyższe,
jednostki badawczo-rozwojowe, producenci
urządzeń i technologii energetycznych oraz
dystrybutorzy.
Więcej na www.efweek.pl
oraz www.expopower.pl
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energetycznej pod nazwą Energy Future
Week. Cykl obejmuje, oprócz wspomnianych
targów EXPOPOWER, także wystawę InnoPower wraz z ERRA Regulatory Innovation
Day, Międzynarodowy Kongres Naukowo-Przemysłowy ENERGIA.21, międzynarodową konferencję GasReg.21 oraz Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej GreenPOWER.
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Ustawa odległościowa
– większe obostrzenia
wobec wiatraka
niż elektrowni węglowej?
Organizacja prawnicza
ClientEarth zgłosiła uwagi do
projektu ustawy o inwestycjach
w zakresie elektrowni
wiatrowych (tzw. ustawy
odległościowej), skierowanego
do konsultacji 23 lutego.
Zdaniem prawników,
proponowane rozwiązania są
nieproporcjonalne w stosunku
do celu regulacji – ochrony praw
lokalnych społeczności, a także
w porównaniu do wymogów
stawianych elektrowniom
konwencjonalnym.
Projekt ustawy odległościowej przewiduje
szereg obostrzeń zarówno dla nowych, jak
i istniejących elektrowni wiatrowych.
W szczególności, odległość nowych instalacji od najbliższych zabudowań mieszkalnych miałaby wynosić przynajmniej 10-krotność całkowitej wysokości turbiny. W praktyce oznacza to co najmniej 1,5 kilometra.
Nawet z przedstawionych w uzasadnieniu
do projektu danych wynika jednak, że maksymalna trajektoria lotu urwanego skrzydła
turbiny wynosiłaby o połowę mniej. Projektodawcy nie przedstawiają też żadnych statystyk występowania tego typu zdarzeń.
– Ograniczenia w zakresie korzystania
z konstytucyjnych wolności i praw muszą
być proporcjonalne do celów jakim służą,
odnosi się to także do ograniczania wolności
działalności gospodarczej. Proponowane
obostrzenia muszą zatem wynikać z rzetelnych danych dotyczących oddziaływania
elektrowni wiatrowych na zdrowie i życie ludzi – mówi Wojciech Kukuła z Fundacji
ClientEarth. Wnioskodawcy w uzasadnieniu
nie przywołują wyników badań naukowych
na temat wpływu energetyki wiatrowej na
zdrowie ani żadnych statystyk. Bez tego nie
jest natomiast możliwa merytoryczna dyskusja o konieczności wprowadzenia projektowanych zmian – dodaje Kukuła.
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ClientEarth zauważa również, że ustawa
wprowadzałaby miejscami większe obostrzenia w zakresie budowy i eksploatacji elektrowni wiatrowych niż ma to miejsce w
przypadku, bezsprzecznie oddziałujących
negatywnie na zdrowie ludzi i środowisko,
elektrowni węglowych.
Bloki węglowe nie muszą być lokalizowane na podstawie planu miejscowego, wystarczy decyzja o warunkach zabudowy. Nie ma
też żadnych przeszkód ustawowych, aby
elektrownię wykorzystującą paliwa kopalne
dzieliła od najbliższych zabudowań odległość
mniejsza niż, np. 10-krotność wysokości jej
komina. Także granice obszaru ograniczonego użytkowania, które muszą być tworzone
wokół obiektów jądrowych, są wyznaczane
w oparciu o ich faktycznego oddziaływania,
a nie na podstawie sztywno ustalonej reguły
– podkreśla Kukuła.
Ponadto, zgodnie z treścią projektu
pozwolenie na budowę pojedynczego
wiatraka o mocy powyżej 40 kW, musiałby
wydawać wojewoda. Decyzję środowiskową w stosunku do elektrowni wiatrowych
miałby natomiast zawsze wydawać regionalny dyrektor ochrony środowiska. Dla
porównania, odpowiednie zezwolenia dla
elektrowni węglowych w dalszym ciągu
byłyby wydawane na zasadach ogólnych,
tj. pozwolenie na budowę przez starostę,
a decyzja środowiskowa – przez wójta,
burmistrza albo prezydenta miasta. Zdaniem Kukuły trudno znaleźć jakiekolwiek

racjonalne uzasadnienie dla wskazanych
zmian.
Wszystkie instalacje wiatrowe musiałyby
też uzyskać dodatkowe zezwolenie na eksploatację, którego ważność wynosiłaby najwyżej dwa lata. Podobne ograniczenia nie
obowiązują jednak elektrowni konwencjonalnych. Pozwolenie zintegrowane, wymagane
w przypadku eksploatacji najbardziej oddziałujących na środowisko instalacji, jest bowiem wydawane, w zasadzie, na czas nieoznaczony. Co więcej, na czas nieokreślony
są również wydawane pozwolenia na eksploatację obiektów jądrowych.
Prawo unijne zobowiązuje Państwa
Członkowskie do promowania stosowania
energii ze źródeł odnawialnych (OZE).
W szczególności, krajowe regulacje dotyczące elektrowni wytwarzających energię elektryczną z OZE muszą być proporcjonalne
i niezbędne. Przepisy te mają się także odznaczać obiektywnością, przejrzystością
oraz niedyskryminacyjnym charakterem.
Regulacje proponowane w ustawie odległościowej mogą zablokować rozwój energetyki wiatrowej w Polsce. Przyjęcie projektowanych zmian może też wpłynąć na
niespełnienie przez nasz kraj 15-procentowego celu dotyczącego udziału energii
z OZE w końcowym zużyciu energii brutto
w 2020 r., a w rezultacie – grozić nałożeniem kar finansowych przez Trybunał
Sprawiedliwości UE – dodaje prawnik.
źródło: http://www.clientearth.org
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Przez kilka dni
w wyszukiwarkach
internetowych najczęściej
wyszukiwanym krajem będzie
Panama. Bynajmniej nie przez
położenie geograficzne, historię,
zjawiskową florę lub faunę czy
też ciekawe zwyczaje kulturowe.
Dziś na tapecie są „Panama
Papers” – dokumenty
pochodzące z firmy prawniczej
o egzotycznej nazwie Mossack
Fonseca.

2/2016

Raje podatkowe
Takich „organizujących biznes” firm są setki
jak nie tysiące i jest to odpowiedź rynku na
popyt, bo ilość interesów prowadzonych
w rajach podatkowych stale rośnie i szacuje
się, że liczy już kilkaset tysięcy. Oczywiście
w 99,99% są to wirtualne biurka i wirtualne
szyldy, a przy nowoczesnych środkach technicznych i dobrym IT można być więc „obywatelem świata” i zwinnie „zoptymalizować”
swoje przychody i przepływy finansowe
w praktyce redukując jakiekolwiek obciążenie
do rodzimego budżetu do zera, jedynie zostawiając przyzwoitą prowizję do fasadowych spółek (i oczywiście do organizatorów
biznesu jak Mossack). Możliwości dynamicznego rozwoju biznesu w takich krajach jak
Wyspy Dziewicze, Jersey, Kajmany, Bahamy,

Panama oraz innych wyspach i państewkach
o egzotycznych nazwach i elastycznych
skrytkach bankowych, dawno już odkryli
najbardziej możni tego świata, politycy
wszystkich opcji, którzy lubią egzotyczne
biznesy i oczywiście większość firm i korporacji– i nic dziwnego w tym, że prym w tej
kwestii wiodą najlepsze i najbardziej hi-techowe przedsiębiorstwa – podobno Google ma
około 120 takich spółek.

Podatki nie są dla bogatych
W tej kwestii można być bardziej lub mniej
oburzonym lub bardziej lub mniej ironicznym,
ale jedno jest pewne – świat nie jest uczciwy
i nie jest „symetryczny”. Podczas gdy od
„normalnych” ludzi oczekuje się rygorystycznego płacenia podatków i wielkich danin na
państwo, a przepisy są coraz bardziej biurokratyczne i bezwzględne, to dla firm z pieniędzmi i dla ich bogatych właścicieli, nagle
pojawia się wielka furtka „optymalizacji” podatkowych. Jeśli jest już z czego uszczknąć
to nagle są i specjaliści i cały zestaw zgrab-
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Oczywiście do wczoraj o Monseca nikt nie
słyszał, jak tez nikt nie zaprzątał sobie głowy
Panamą, a jak się okazuje, świadczy to tylko
o naszej indolencji biznesowej, a także
o karygodnym braku środków finansowych.
Mossack Fonseca to jedno z większych biur
prawniczych specjalizujących się w operacjach zakładania spółek w tzw. „rajach po-

datkowych” – miejscach, gdzie płaci się
niewielkie podatki i ceni dyskrecję. Tam nikt
nie pyta o szczegóły – kto jest właścicielem
danej firmy i danego konta, a już na pewno
takich informacji nie przekazuje się dalej.

Energetyka&Elektrotechnika

Od „Panama Papers” przez „Wilka
z Wall Street” do pozornej ochrony
klimatu…czyli zdrowy rozsadek
już nie istnieje
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nych procedur i organizacji, pozwalających
nie tylko zarobić (nie płacąc podatków), ale
i zatrzeć dokładnie wszystkie ślady. Co istotne – wszystko przy udziale najlepszych zasobów świata prawniczego i sądowniczego,
który z jednej strony prześciga się w interpretacji przepisów i nacisku na „słabych” obywateli, a z drugiej elastycznie i innowacyjnie
nagina wszystkie paragrafy i chroni „tych
silniejszych”. Uznawane jest to za rodzaj
„pomysłowości biznesowej” i „optymalizacji
podatkowej”, dzięki której większość bogatych osób nie płaci podatków (za pewną
opłatą dla środowiska prawniczego znajdywane są furtki znoszące podatki) i staje się
rezydentami podatkowymi innych państw.
Idąc dalej, wiele firm teoretycznie „krajowych”
nie ma nic wspólnego z danym krajem, bo
w rejestrach figurują cypryjscy bądź inni egzotyczni właściciele, a dalej już nie wiadomo,
bo to oczywiście głęboka, egzotyczna tajemnica. Strefa, moralnie oczywiście, co najmniej
szara jak nie całkowicie brudna, ale prawniczo biała, w naturalny sposób łączy nie tylko
środowiska biznesowe, ale i polityczne
i oczywiście cały sektor kryminalny i pralnie
brudnych pieniędzy, bo interes i mechanizmy
biznesowe są tutaj zadziwiająco podobne.

Czy protesty mogą w czymś
pomóc?
Ocenę moralną jak wiadomo należy pozostawić dla księdza, natomiast efekt wyborczy
jest coraz bardziej widoczny. Jeśli w ujawnianych dokumentach widać premierów demokratycznych państw (Islandia, rodzina z Wlk.
Brytanii), jeśli są tam królowie i władcy autorytarni i ich najbliżsi zausznicy (Arabia Saudyjska, Rosja, Syria, Ukraina i inni) to tylko
potwierdzenie tego co podskórnie czują
wyborcy. Jesteśmy globalnie oszukiwani
przez polityków. Za fasadami twierdzeń
o uczciwości i konieczności poświecenia się
dla państwa, widać jedynie dążenie do napchania w jak najszybszym tempie kieszeni
i to jeszcze oszczędzając na podatkach.
I trudno się teraz dziwić ogólnoświatowej fali
protestów – od polskich wyborców głosujących przeciwko partiokracji, po nawet takie
poparcie dla nowych ruchów w USA. Ludzie
nawet jeśli według wszystkich starych i nowych teorii są „tłumem”, „nieświadomą
masą” i zbiorowiskiem idiotów wodzonych za
nos przez reklamy to nawet oni, widzą niesłychaną rozbieżność pomiędzy oficjalną propagandą na poziomie „wciskania kitu”, a realnym postępowaniem elit. Widzą, protestują,
a elity? Nic nie robią.Najgorsze w tym
wszystkim jest nie to, że takie działania
w ogóle mają miejsce, ale to, że wszystko się
rozmywa, bo powiązania finansowo-prawniczo-rządowo-publiczne są zbyt silne. Zaraz
też i afera „Panama Papers” ucichnie, poja-
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wią się (już nawet są) oficjalne wypowiedzi,
że owszem „spółkę założyłem, ale z niej nie
korzystałem , oficjalne dochodzenia utkną
w gąszczu biurokracji i braku dostępu do
egzotycznych kont i środków na podróże do
„raju”. Może ofiarą będzie jakiś pojedynczy
islandzki premier, bo raczej nie zanosi się,
żeby król Arabii miał problem. Podniosą się
te prawnicze zastrzeżenia, że po pierwsze
wszystkie dowody zostały użyte z naruszeniem prawa (bo na pewno na kartkach, mailach i dokumentach była klauzula, że są zastrzeżone), a tak naprawdę, że są to działania na wolnym rynku i nie można ich ograniczać i jeśli są kraje i mają „rajskie” przepisy
to wszystko jest w porządku. Tymczasem…
chyba niekoniecznie. I wcale nie patrzę na to
z punktu widzenia uszczuplania budżetów
państwa (i większych podatków dla obywateli), ale też i konkurencji biznesowych.

Lepsze warunki dla biznesu
dla nieuczciwej konkurencji
Firmy, które nie płacą podatków mają przecież w ten sposób lepsze możliwości biznesowe, a taki sam dostęp do rynku – to rodzaj
handicapu jak w wyścigach konnych, tylko
użytego w odwrotna stronę. Oryginalny handicap (które to słowo w potocznym języku
polskim też odwróciło swoje znaczenie)
wcale nie był korzystny – to lepszym koniom
, czy też koniom z lżejszym dżokejem dodawano obciążenie żeby wyrównać szanse, tu
„optymalizacje” podatkowe zmieniają sytuację, będąc „cypryjską” czy „kajmańską”
spółka można wyciągnąć z rynku więcej
mimo, że nie przestrzega się do końca reguł

z wyścigu. Czy można wobec tego zrobić
cokolwiek? A może właśnie w naszym kraju
można zrobić pierwszy krok i odwrócić sytuację? Poniżej kilka sugestii działań, które
wydają się sprawiedliwe… co nie oznacza,
że równie sprawiedliwe wydawać się będą
organom je wprowadzającym. Można np.
wymagać jawnych rejestrów właścicielskich
(nie tylko krajowe KRS – wymagania do
wszystkich) i w przypadku nieujawnionych
właścicieli z „rajów podatkowych” klasyfikować te spółki do osobnej grupy.
W przypadku korzystania z „rajów podatkowych” – a więc wykorzystywania transferu
opodatkowania i zmniejszania przychodów
państwa, wprowadzać też regulacje, które
wykluczają te firmy z biznesu przez państwo
sponsorowanego (a więc płaconego właśnie
z tych naszych podatków).
Przykład pierwszy – brak możliwości
uczestniczenia w przetargach publicznych
(dlaczego nie płacąc podatków korzysta się
z rynku publicznego finansowanego z podatków ?)
Przykład drugi: zakaz uczestniczenia
w konkursach grantowych i jakichkolwiek
innych formach dotacji publicznych (analogicznie).
Nie jestem naiwny by sądzić, że coś się
istotnie zmieni, ale może zmieni się rozłożenie tych ciężarów (handicapu) – realnie
w jeździectwie obciąża się konia ze zbyt
lekkim jeźdźcem – po to żeby wyrównać
szanse – może jeśli nie płacicie podatków to
też nie golcie nas biznesowo.

Scenariusz na kolejny film.
W koincydencji do „Panama Papers” wczoraj
w jednej ze stacji telewizyjnych pokazał się
„Wilk z Wall Street” (nomen omen), z doskonałą rolą Leonarda di Caprio, oparty na realnych wspomnieniach amerykańskiego
„przedsiębiorcy” Jordana Belforta. Film
(i książka będącą kanwą scenariusza) podobno dokładnie odpowiada realiom rynków
finansowych lat 90-tych – kokaina i inne
wysoko-przetworzone produkty sektora farmaceutycznego, stosunki damsko-męskie
bynajmniej nie w formie akceptowanej przez
kółka różańcowe i wszechogarniający biznes
– ale w formie całkowitego wciskania kitu,
braku jakiegokolwiek budowania wartości,
wymyślania jakiegokolwiek produktu – tylko
naciąganie i tworzenie sztucznej wartości,
która zamieniana była jednak na prawdziwe
zadrukowane pieniądze. Belfort był kimś, kto
dziś nazwany byłby agresywnym i niekonwencjonalnym inwestorem, oferującym
swoim klientom produkty „wysokiego ryzyka
o niecodziennej stopie zwrotu” – czyli normalnymi słowami- naciągaczem sprzedającym stare, rozwalające się budy i szopy oraz
inne śmieciowe biznesy za miliony, za pomo2/2016
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Panama papers a energetyka
Jeśli tak kręci się cały rynek finansowy, jeśli
tak działają politycy, jeśli oficjalnie widzi się
w papierach „rajskich spółek” dużą część
elity politycznej i ekonomicznej spotkań
w Davos – nic dziwnego, że mamy i wielki
problem w energetyce. W końcu każdy biznes
może być innowacyjny i w każdym można
wszystko tak zaplątać, że zależeć będzie od
prawnych kruczków i wahania cen akcji. Poniżej kilka punktów do zastanowienia:
• Dlaczego obniżanie emisji CO2 w Zjednoczonej Europie ma ocalić świat przed
efektem klimatycznym jeśli już za jej
granicami już wolno emitować CO2 bez
ograniczeń? dlaczego nie można produkować towarów w Europie z emisją
substancji szkodliwych, ale można już te
towary bez przeszkód kupować z chińskich fabryk (gdzie przeniesiona jest
produkcja) i jednocześnie emisja substancji szkodliwych i CO2 jest wielokrotnie większa?
• Jak do działań globalnych w celu zmniejszenia emisji CO2 ma się wynik, że przez
przesunięcie industrializacji z Europy
i USA do Azji emisja CO2 zwiększyła się
globalnie 3 krotnie (porównania 1995
– 2015)?
• Dlaczego działając w ramach wolnego
rynku (system ETS) i liberalizacji handlu
jednocześnie możemy arbitralnie podnieść cenę uprawnień emisyjnych za
pomocą wycofywania pozwoleń z rynku
(MSR od 2019)?
• Czy mówienie o jakimkolwiek wolnym
rynku w energetyce ma sens jeśli jednocześnie regulacyjnie możemy obciążać
(„końskim handicapem”) np. węgiel przez

•

•

•

CO2, a wiatr przez limity odległościowe
– każdy z ruchów prawnych praktycznie
zmienia „stan gry”?
Jak do przepisów międzynarodowych,
które tworzą europejski rynek energii
(w tym także nowe ETS i przyszłe przepływy transgraniczne) ma się próba wyłączenia Nordstream 2? Regulacje trzeciego pakietu energetycznego dawałyby
możliwość dostępu wszystkim uczestnikom rynku, a także właściciel infrastruktury nie może być jednocześnie sprzedawcą, ale Nordstream 2 to albo tylko
rozbudowa pierwszego, albo inwestycja
prywatna (wyłączona) albo ….czekam
np. na interpretację… że ponieważ idzie
pod wodą na pewnej głębokości to nie
podlega ustawom „lądowym”
Jak zmieniają się ceny surowców i czy
w tym jest jeszcze jakiś sens i zależność
popyt-podaż czy też czysta gra spekulacyjna (parafrazując ceny mogą iść
w górę albo w dół albo w bok …a i tak
zapłaci klient)
Dlaczego zmieniamy cały rynek, a klient
końcowy nie widzi realnych obniżek na
swoich rachunkach?

I jeszcze milion nowych pytań pojawiających się każdego dnia. Ale w końcu my sami
tworzymy nasz świat i za niego jesteśmy
odpowiedzialni. Może więc wyciągnąć
wreszcie kilka wniosków z „Panama papers”
i z „Wilka z Wall Street”, zacząć trochę działać w „realnym świecie” i stawiać na „realny
biznes”. Niestety obawiam się, że jest już
nieco za późno …
źródło: http://konradswirski.blog.tt.com.pl
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cą agresywnego marketingu i jeszcze bardziej agresywnego, nielegalnego pompowania akcji, szeroko posługując się zabronionymi lekko i zabronionymi całkowicie sztuczkami giełdowymi.
W realu (i częściowo w filmie) został
w końcu osaczony przez dochodzenia
i skazany, ale w więzieniu napisał o sobie
książkę i mamy wszystko z pierwszej ręki. To
były lata 90-te, a dziś na pewno jest tylko
gorzej, bo po drodze mieliśmy wielu kolejnych wilków (jak piramida Madoffa), mniejszych wilczków i wielki kryzys z 2009 roku.
Całość światowej gospodarki zmierza
w kierunku mieszaniny absurdu, fikcji i groteski, gdzie jak przedstawiał jeden z maklerów
z Wilka „…przecież nikt nie wie czy akcje
pójdą w górę , w dół czy w bok – zresztą to
nieważne – istotne jest tylko, aby wziąć prowizję”. Różnicą pomiędzy czasem Belforta,
a obecnym jest to, że dziś milion dolarów to
grosze na rynku finansowym i że jeszcze te
finansowe prowizje, zamiast na konto
w Szwajcarii należałoby zapakować do Panamy lub na Wyspy Dziewicze (aby nie płacić podatków) i natychmiast wydać na jeszcze lepszą kokainę i droższe dziewczyny.
Jest jeszcze jedna istotna różnica – wówczas przynajmniej na końcu go złapali,
a praktyki uznane zostały za nielegalne – dziś
jeśli robi się to samo (a może jeśli fałszuje się
np. testy silników samochodowych, by spełniały normy, które sami wprowadzaliśmy, aby
klient zapłacił więcej) – to mamy lepszych
prawników, którzy udowodniają, że tak naprawdę „nic się nie stało”, a wszystkie dowody zostały zdobyte w sposób nielegalny,
a więc tak naprawdę to jeszcze chłopakom
z Panamy należy się odszkodowanie.
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Wdrożenie diagnostyki – konsultacje

Proponowane przez nas konsultacje odbywają się u klienta.

Po zapoznaniu się z oczekiwaniami klienta, jego parkiem maszynowym, kluczowymi
wskaźnikami oraz organizacją Służb Utrzymania Ruchu możemy określić potencjalne
korzyści, jakie Państwo moglibyście uzyskać po wdrożeniu diagnostyki.

W trakcie trwania konsultacji sporządzimy matrycę utrzymania ruchu dla Państwa
obszarów priorytetowych i urządzeń strategicznych.
W przypadku podjęcia decyzji o wdrożeniu diagnostyki zapewniamy także pomoc
w wyborze i zakupie odpowiedniego do potrzeb sprzętu diagnostycznego. Oferujemy także
możliwość przeprowadzenia audytów po przeprowadzonych etapach wdrożenia.
W przeciwieństwie do producentów i dystrybutorów sprzętu nie koncentrujemy się
na jednej marce lecz pomagamy dobrać tak sprzęt diagnostyczny lub firmy zewnętrzne
wykonujące badania diagnostyczne aby jak najlepiej spełnić Państwa oczekiwania. Naszym
sukcesem jest Państwa satysfakcja.
Przedmiotem konsultacji jest wdrożenie diagnostyki w Państwa firmie a kluczowymi
naszym zdaniem rodzajami badań diagnostycznych i przynoszącymi największe korzyści
jest: wibroakustyka, badania olejów, termowizja, ultrasonografia.
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Proponujemy konsultacje w zależności od potrzeb:
• jednodniowa
• dwudniowa
• oraz audyt po każdym etapie wdrożenia
Potencjalne korzyści to:
• Zwiększona wydajność produkcji
• Dłuższy czas bezawaryjnej eksploatacji maszyn
• Eliminacja niepotrzebnych napraw
i wymiany podzespołów
• Skrócenie czasu napraw
• Poprawę efektywności planowania prac
dla Służb Utrzymania Ruchu
• Zmniejszenie kosztów Utrzymania Ruchu
• Podniesienie poziomu wiedzy
przez kadrę techniczną

Zapewniamy:
• Indywidualne rozwiązania w zależności od potrzeb
• Dobór odpowiedniego sprzętu diagnostycznego
• Szkolenia dla diagnostów oraz kadry technicznej
• Audyt działań diagnostycznych

Posiadamy 15 lat

doświadczenia

w szkoleniach
Znakomita dyscyplina i dynamika prezentacji
Romuald Szczepański, Grupa Azoty Prorem Sp. z o o.
Świetny i bezpośredni kontakt z wszystkimi firmami
Andrzej Kwiatkowski, ZAM KĘTY Sp. z o o.
Imponujący wybór nowości technicznych i możliwość
spotkania wystawców przy stanowiskach
Wojciech Kurasiewicz, Torf Corporation Sp. z o o.
Wspaniała organizacja oraz różnorodność prelegentów
Jacek Koczorowski, Farmapol sp. z o o
Wzorowy przebieg konferencji – punktualne wystąpienia prelegentów,
perfekcyjna organizacja i realizacja programu konferencji

Andrzej Popik BPEC sp. z o o.

Opinie

o nas

Konsultacje
Konsultacje
diagnostyczne
diagnostyczne
Wdrożenie badań diagnostycznych

Zdefiniowanie oczekiwań (potencjalnych korzyści) wynikających z wdrożenia diagnostyki
• Pomoc w oszacowaniu opłacalności wdrożenia badań
diagnostycznych
Określenie warunków koniecznych, które powinny być spełnione przed wdrożeniem diagnostyki
• Zdefiniowanie pojęcia urządzenia strategicznego
• Pomoc w określeniu procesu przepływu informacji na temat urządzeń objętych badaniami
diagnostycznymi
Określenie obszarów priorytetowych i urządzeń strategicznych
Sporządzenie matrycy Utrzymania Ruchu dla obszarów priorytetowych i urządzeń strategicznych
• Przypisanie rodzaju badań diagnostycznych do danego urządzenia strategicznego lub podzespołu objętego diagnostyką
• Określenie planowanej częstotliwości wykonywanych badań diagnostycznych dla danego
urządzenia.
Pomoc w sporządzeniu planu wdrożenia badań diagnostycznych z uwzględnieniem
implementacji poszczególnych metod.
Pomoc w oszacowaniu kosztów związanych z prowadzeniem planowanych badań
diagnostycznych (Koszty te pomogą zdecydować, czy badania wykonywane będą przy pomocy
własnego sprzętu i własnych pracowników czy też przy pomocy firmy zewnętrznej)
• Określenie zakresu badań diagnostycznych wykonywanych przez własnych pracowników
i przez firmy zewnętrzne
Pomoc w wyborze osoby odpowiedzialnej za prowadzenie badań diagnostycznych (Diagnosta)
Pomoc w wyborze i zakupie sprzętu diagnostycznego,
• Określenie specyfikacji dla sprzętu diagnostycznego
Pomoc w wyborze firmy zewnętrznej wykonującej wcześniej określone badania diagnostyczne
Zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych dla Diagnosty i pracowników Służb Utrzymania Ruchu
Pomoc w zdefiniowaniu odpowiednich wskaźników dla urządzeń objętych badaniami
diagnostycznymi i metody ich monitorowania. (Monitorowanie opłacalności objęcia danego
obszaru lub urządzenia badaniami diagnostycznymi)

Uwaga: Nie wykonujemy dla klienta badań diagnostycznych jako firma usługowa.

Konsultacje
Konsultacje
diagnostyczne

ediagnostyczne
Wibroakustyka

Pomoc w określeniu urządzeń strategicznych, które powinny być objęte badaniami
wibroakustycznymi
Określenie punktów pomiarowych na urządzeniu
Definiowanie rodzaju zadań pomiarowych (zakres, rozdzielczość, filtry pomiarowe,
użycie odpowiednich czujników, etc.)
Określenie częstotliwości wykonywania pomiarów wibroakustycznych w zależności od rodzaju
urządzenia i jego stanu technicznego
Pomoc w interpretacji wyników pomiarów
Pomoc w określeniu urządzeń, które powinny być objęte badaniem olejów.

Badanie olejów
Określenie punktów pobierania próbek oleju
Określenie stopnia zaawansowania planowanych badań
Pomoc w oszacowaniu kosztów badań olejów
Koszty te pomogą zdecydować, czy badania wykonywane będą przy pomocy własnego
sprzętu i własnych pracowników czy też przy
pomocy laboratorium zewnętrznego
Pomoc w wyborze laboratorium zewnętrznego wykonującego badania

Uwaga: Nie wykonujemy dla klienta badań diagnostycznych jako firma usługowa.

Energetyka&Elektrotechnika

osprzęt
osprzęt instalacyjny instalacyjny

Konsultacje
Konsultacje
diagnostyczne

diagnostyczne
Termowizja

Pomoc w określeniu urządzeń i instalacji, które mogą być objęte
badaniami termowizyjnymi
Określenie częstotliwości planowanych badań termowizyjnych
Pomoc w oszacowaniu kosztów badań termowizyjnych
(Koszty te pomogą zdecydować, czy badania wykonywane będą przy pomocy własnego
sprzętu i własnych pracowników czy też przy pomocy firmy zewnętrznej)
Pomoc w wyborze firmy zewnętrznej wykonującej badania termowizyjne
(W przypadku odrzucenia opcji zakupu kamery termowizyjnej)

Energetyka&Elektrotechnika

Ultrasonografia
Pomoc w określeniu urządzeń, które mogą być objęte badaniami
• badanie instalacji parowych,
• wykrywanie nieszczelności w instalacji sprężonego powietrza
Określenie częstotliwości planowanych badań
Pomoc w oszacowaniu kosztów badań
Pomoc w wyborze sprzętu pomiarowego lub wyborze firmy
zewnętrznej wykonującej badania

Uwaga: Nie wykonujemy dla klienta badań diagnostycznych jako firma usługowa.
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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

2/2016

lista kolporterów
lista
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

Energetyka&Elektrotechnika
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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

podkarpackie

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

Energetyka&Elektrotechnika

lista kolporterów
lista
kolporterów

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

podlaskie
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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 kolporterów
lista
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
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śląskie
mazowieckie

Energetyka&Elektrotechnika

lista kolporterów
lista
kolporterów

Energetyka&Elektrotechnika
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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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