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W

iele firm, również i my dokonaliśmy podsumowania I półrocza. W efekcie tych analiz możemy się pochwalić trzema
zorganizowanymi szkoleniami: z zakresu pomiarów, automatyki
oraz elektroniki, które odbyło się na początku marca w Ustroniu
w hotelu Muflon, w ostatniej dekadzie kwietnia odbyło się spotkanie z zakresu utrzymania ruchu w przemyśle spożywczym oraz
spotkanie w połowie czerwca – poświęconym zagadnieniom
z utrzymania ruchu i diagnostyki, Hucisko k. Zawiercia, hotel Orle
gniazdo. Wszystkie wydarzenia zakończyły się sukcesem oraz
pozytywną opinią zarówno ze strony firm wystawienniczych, jak
i słuchaczy, a te są dla nas najważniejsze!
Równie owocnie przebiegały imprezy targowe, w których nasze
wydawnictwo brało udział, między innymi targi Enex, Automaticon,
Automa, Expopower czy też ITM-Mach Tool.
Obecnie odliczamy tygodnie do czwartego w tym roku szkolenia, które odbędzie się 03-04 września o tematyce poświęconej
elektrotechnice, Nałęczów k. Lublina hotel Energetyk więcej na
str. 34 i 35.
Niecałe dwa tygodnie później spotykamy się z Państwem na
targach ENERGETAB w Bielsku – Białej (15-17.09.2015). Wśród
wystawców spotkamy zarówno dobrze znane międzynarodowe
korporacje dostarczające pełny wachlarz produktów na globalne
rynki jak też większość liczących się, krajowych dostawców najbardziej zaawansowanych technologicznie maszyn, urządzeń
i aparatów, służących niezawodnemu wytwarzaniu i dostarczaniu
energii elektrycznej.

Z poważaniem
Magdalena Burger

prenumerata

S

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

Nasze spotkania na stałe wpisały się w kalendarz imprez branżowych
i z każdym rokiem odnotowujemy wzrost zainteresowania ze strony gości uczestniczących
w kolejnych sympozjach. Poniżej prezentuję Państwu harmonogram konferencji na rok 2015.
Tytuł szkolenia
38 szkolenie
Nowe Rozwiązania w Energetyce
i Elektrotechnice,
Efektywność,
Oszczędność,
Bezpieczeństwo

Data

Miejsce

03-04
września
2015

Nałęczów k. Lublina
Hotel Energetyk

Ogólny zakres tematyczny
•
•
•
•
•
•
•
•
•

39 Szkolenie
WODKAN
-EKOTECH

15-16
Października
2015

k. Piotrkowa
Trybunalskiego
Hotel Górski
Wolbórz-Polichno

Efektywne
i Oszczędne
Wykorzystanie
Urządzeń
w Inżynierii
Wodno- Ściekowej. Najnowsze
Technologie
i Diagnostyka
Urządzeń.

•
•
•
•
•
•

Do kogo skierowana

Przesyłanie i dystrybucja energii
elektrycznej
Aparatura kontrolno pomiarowa,
systemy automatyki, sterowania
i informatyki
Elektrotechniczne instalacje, sprzęt
Sieci niskiego i średniego napięcia
Systemy zasilające i sterujące
Systemy alarmowe i zabezpieczające
Inżynieria elektryczna i elektroniczna oraz
usługi
Systemy oszczędności energii

Elektrownie, elektrociepłownie, zakłady
energetyczne, przedsiębiorstwa i zakłady
energetyki cieplnej
uczestnicy:
• Główni Energetycy,
• Główni Elektrycy,
• Kierownicy Działów Energetycznych
i Elektrycznych,
• Dyrektorzy ds. Inwestycji,
• Kierownicy Produkcji,
• Operatorzy sieci,
• Dyrektorzy ds. Technicznych.

Nowoczesne zarządzanie – diagnostyka,
monitorowanie i automatyka
Nowoczesne systemy opomiarowania
sieci, przygotowanie i uzdatnianie wody
w obiektach technologicznych
Bezpieczne sieci – Dobór właściwych
materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych
Badanie strat wody – aparatura pomiaro
wa, optymalizacja zużycia
Technologie i urządzenia do oczyszczania
ścieków
Modernizacja i remonty – utrzymanie
ruchu

•
•
•
•
•
•
•
•
•

40 szkolenie
Ciągłość
w Procesach
Produkcyjnych
bezpieczeństwo.
Oszczędne
technologie
i redukcja Kosztów.

26-27
listopada
2015

Karczowiska k.
Lubina
(woj. Dolnośląskie)
Hotel Karczowisko

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automatyzacja procesów produkcyjnych
Procesy kontrolno-pomiarowe
Automatyka przemysłowa
Napędy i sterowanie
Robotyzacja
Zapobieganie awariom i przestojom
podczas produkcji / wczesne wykrywanie
problemów
Podnoszenie efektywności produkcji
Aplikacje w procesach produkcyjnych
Technika liniowa
Kontrola jakości
Telemetria/ monitoring
Transport wewnętrzny
Komunikacja przemysłowa/ wewnątrzza
kładowa
Utrzymanie Ruchu i Urządzeń
Logistyka
Łańcuchy
Dostawy
Bezpieczeństwo Pracy
Monitorowanie i diagnostyka w procesach
produkcyjnych
Systemy wizualizacji produkcji
Systemy informatyczne w inżynierii
produkcji

Dyrektorów, kierowników, szefów
i pracowników UR
Dyrektorów, kierowników, szefów
i pracowników działu produkcji
Dyrektorów, kierowników, szefów
i pracowników działu technicznego
Kierowników i pracowników ds.
remontów
Inżynierowie serwisu
Inżynierowie procesu
Kadra kierownicza odpowiedzialna za
zakupy materiałów i urządzeń
eksploatacyjnych
Głównych mechaników oraz
specjalistów ds. mechanicznych
Szefowie i pracownicy działów
automatyki.

Zakłady produkcyjne wszystkich gałęzi
przemysłowych.
uczestnicy:
• Dyrektorzy ds. Technicznych,
• Szefowie AKPiA
• Dyrektorzy i szefowie dz. produkcji
• Szefowie Utrzymania Ruchu,
• Główni Inżynierowie Zakładów,
• Dyrektorzy ds. Inwestycji,
• Główni Automatycy

Energetyka&Elektrotechnika

partner w zakresie rozwiązań sensorycznych i systemów, została
wyróżniona przez swojego klienta, nagrodą Bosch Global Supplier
Award. Nagrody przyznano 58 partnerom z 11 krajów, wybranym
spośród 30 000 dostawców. Firma Balluff została wyróżniona już po
raz drugi. Przyznając nagrodę, Bosch Group nagradza najlepszych
producentów i dostawców produktów lub usług wyróżniających się
w zakresie jakości, kosztów, logistyki i innowacji.

tlaczem, możemy wybierać i ustawiać dostępne funkcje: odczyt i ładowanie wartości bezpośredniej lub przyrostowej, zmiana jednostek
mm/cale dla pomiarów liniowych, pomiar wartości kąta obrotu, ustawianie wartości przełożenia, offsetu, czy dokładności wskazania.
www.elesa-ganter.pl

Epicor Mattec MES
Firma Epicor Software udostępniła system realizacji produkcji Epicor
Mattec (MES) z wbudowanym interfejsem human machine (HMI).
System jest konfigurowalnym oprogramowaniem dla przedsiębiorstw
produkcyjnych należących do przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych, przemysłu metalowego oraz motoryzacyjnego. Interfejs HMI
umożliwia producentom łączenie, zarządzanie i monitorowanie procesów oraz systemów za pomocą dowolnego urządzenia przenośnego
obsługującego przeglądarkę internetową.

Zestaw hydrauliczny typu
HSC 85-36kV

Oszczędne krojenie

przeznaczony jest do odcinania kabli o żyłach aluminiowych i miedzianych jedno i wielodrutowych nie opancerzonych lub opancerzonych
z miękką lub twarda izolacją gumową, izolacją z tworzywa, izolacją
papierową nasączoną syciwem o maksymalnej średnicy zewnętrznej
85mm i napięciu znamionowym do 36 kV, w których nie jest możliwe
jednoznaczne określenie stanu bez napięciowego.

Firma APLEX

ELESA+GANTER
wprowadziła do oferty elektroniczny wskaźnik położenia
z napędem bezpośrednim
DD52R-E, który może być bezpośrednio programowany, bez
konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania. Za
pomocą kombinacji przycisków
znajdujących się nad wyświe-

uzupełnia serię bezwentylatorowych, płaskich komputerów BOX PC. Obok ACS2160 pojawił się model
ACS-2170 z 4-rdzeniowym
procesorem Intel® N2930,
a wkrótce dołączy do nich
ACS-2180 z Intel® Core
i3/i5 4. generacji. Oprócz
wyższej wydajności, ACS-
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Nowa krajalnica firmy VC999 Packaging Systems kroi sery i wędliny
z dokładnością do grama, a przy tym zajmuje bardzo mało miejsca.
Zastosowana w maszynie technologia napędów firmy Bosch Rexroth
pozwoliła na znaczne zmniejszenie szafy sterowniczej. Maszyny
produkowane w mieście Herisau, w Szwajcarii wyróżniają się nowatorską koncepcją polegającą na tym, że każdy napęd zawiera wbudowany własny elektroniczny układ sterowania.
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Firma Balluff GmbH
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2170 i 2180 oferują także więcej złącz i możliwość rozbudowy, zachowując niewielkie rozmiary (34 mm grubości) i mogą pracować od –20
do +60°C (z odpowiednim dyskiem SSD). Montaż za pomocą uchwytów, VESA-100 lub na szynie DIN.
komputery@inee.pl

Oferta TME
została rozszerzona o nowe akcesoria do wentylacji pasywnej szaf
rozdzielczych firmy STEGO.
Są to specjalne elementy kompensujące ciśnienie, których zadaniem jest zapobieganie przedostawaniu się do wnętrza szafy pyłu
i wilgoci. Czynniki te, wskutek powstawania w szafie podciśnienia
wywołanego różnicą temperatur na zewnątrz i wewnątrz szafy, są
zasysane do środka szczelnej obudowy przez uszczelki w drzwiach.
W ofercie TME pojawiły się dwa elementy kompensujące, o różnych stopniach ochrony. IP 55 – STEGO DA 084 oraz IP 66 – STEGO
DA 284.

Proficy Historian GE
Intelligent Platforms
jest przemysłowym systemem archiwizacji danych, zaprojektowanym
z myślą o potrzebach przedsiębiorstw produkcyjnych. To serwer bazodanowy ukierunkowany na zbieranie informacji na temat alarmów,
zdarzeń i podpisów elektronicznych. Stanowi zintegrowaną platformę,
gromadzącą wszystkie informacje produkcyjne w skali całego przedsiębiorstwa.
Sprawdź możliwości wersji 6.0 – zamów bezpłatne demo:
www.vix.com.pl/demo

WIKA wprowadza na rynek
nowy produkt
model LSD-4 – falowodowy radarowy przełącznik
poziomu z wyświetlaczem. Produkt znajduje zastosowanie w prawie wszystkich aplikacjach, w których mierzonym medium jest ciecz. Jest to uniwersalne rozwiązanie „3 w 1”, czyli połączenie przetwornika, przełącznika i wyświetlacza. Zapewnia
precyzyjny pomiar poziomu, w oparciu o falowodową radarową technologię pomiaru. Główne aplikacje to: systemy chłodzenia i smarowania, przemysłowe maszyny czyszczące, zbiorki buforowe,
uzdatnianie wody.

Firma SCHUNK

światowy lider w produkcji komponentów automatyki przemysłowej,
opracowała nową pneumatyczną uniwersalną jednostkę obrotową
SRM, wykonywaną w 7 modelach, w wielkościach 16- 63. W porównaniu z dotychczas produkowaną serią SRU plus charakteryzuje się
momentem obrotowym, wynoszącym 1,1 -115 Nm, który jest większy
o 25 % od modeli dotychczas produkowanych. Posiada także zwiększony o 55% otwór przelotowy, który obecnie ma średnice 10,5-30
mm, co pozwala na umieszczenie w nim wiekszej liczy przewodówwiększa flansza przyłączeniowa zwiększyła możliwości połączeniowe
jednostki z innymi aplikacjami. Ustawienie pozycji końcowej jest regulowane w zakresie +/- 3 °. Jednostka obrotowa dzięki zastosowaniu
nowej generacji opatentowanych przez firmę SCHUNK amortyzatorów, stworzonych na bazie kombinacji amortyzatorów hydraulicznych
i elastomerów, pozwala na osiągnięcie podad 4000 cykli na godzine
przy zastosowaniach w układach o wysokiej szybkosci działania, przy
jednoczesnym wzroście żywotnosci o 25 %. Zwiekszony o 200%
moment bezwładności pozwala na zastosowanie trzykrotnie większego obciążenia w porównaniu do tych samych typów SRU plus.
Powtarzalność pozycjonowania wynosi 0,05°. Opcjonalnie obrotnice
SRM wyposażone są w przepusty pneumatyczne MDF, elektryczne
EDF, czujniki indukcyjne do detekcji pozycji , amortyzatory podstawowe oraz amortyzatory do pracy szybkiej lub do pracy przy dużym
obciążeniu.
SCHUNK Intec Sp. z o.o.
ul. Puławska 40 A
05-500 Piaseczno
tel. +48 22 726 25 00
e-mail: info@pl.schunk.com
www.pl.schunk.com
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Zalety dla użytkownika:
•
•
•
•
•

•

Sterowanie z modułami I/O, które można bezpośrednio przymocować i zintegrowane interfejsy master do EtherCAT i CanOpen;
Zautomatyzowane uruchamianie seryjne i zabezpieczanie danych
przez pendrive USB;
Możliwość rozbudowy o interfejsy komunikacji (PROFIBUS Slave,
PROFINET-Device);
Pewna przyszłość dzięki standardom przemysłowym;
Wysoka dostępność systemu:
o Zintegrowany UPS;
o Łatwa wymiana urządzenia dzięki wymiennej karcie pamięci;
Prosta konserwacja – konstrukcja bez akumulatorów i wentylatora.

Siłowniki NUMATICS serii 454.

Siłowniki pneumatyczne dedykowane
specjalnie do przemysłu spożywczego
Siłowniki pneumatyczne NUMATICS serii 454 to niezawodne, wysokiej jakości (ISO 15552) siłowniki specjalnie dedykowane do przemysłu spożywczego, w którym często panuje środowisko sprzyjające korodowaniu elementów linii technologicznych oraz maszyn.
Główne branże w których siłowniki G454 mogą być wykorzystywane
to m.in. przemysł masarski, przetwórstwo mleka, chemia spożywcza,
przemysł piekarniczy oraz cukierniczy. Główną zaletą siłowników
serii 454, oprócz możliwości pracy w wysoce korozyjnym środowisku
to również ich korpus umożliwiający łatwe oraz szybkie czyszczenie.
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Funkcja konwersji parametrów
starych serii przetwornic
częstotliwości Mitsubishi Electric
Nowa wersja oprogramowania do przetwornic częstotliwości FR-Configurator 2 wyposażona została w funkcję konwersji nastaw parametrów. Funkcja ta umożliwia automatyczną konwersję nastaw związaną
ze zmiana serii przetwornic częstotliwości. Obecnie możliwa jest
konwersja serii 500, 700 do nowej serii 800. Dzięki tej przydatnej
funkcji możliwe jest skrócenie czasu poświęconego na wymianę starszych urządzeń.
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Sterownik PLC z Lenze model c300
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Dariusz Grobel, Andrzej Łobzowski, Wojciech Szkolnikowski

Jadą, jadą leki
do naszej apteki
W ostatnich numerach
magazynu Pomiar umieściliśmy
dwa artykuły nawiązujące w swej
treści do wymagań jakie
stawiane są przez organy
państwa wobec bezpieczeństwa
produktów leczniczych
stosowanych u ludzi (2/2015
Powinien znaczy musi, 3/2015
Ryzyko jako element
doskonalący).
Kontynuując tematykę, w bieżącym artykule
chcemy się odnieść do tzw. Dobrych Praktyk, które są wytycznymi zobowiązującymi
wszystkie ogniwa uczestniczące w procesach wytwarzania i dystrybucji produktów
farmaceutycznych, do przestrzegania
określonych zasad wynikających z analizy
ryzyka dla poszczególnych składowych
podprocesów.

Prawo Farmaceutyczne (ostatnia aktualizacja – styczeń 2014 r. – Tekst ujednolicony)
w art. 2 pkt. 4 podaje definicję jednego
z najważniejszych dokumentów wykonawczych dotyczących dystrybucji leków, a jest
nim Dobra Praktyka Dystrybucyjna (DPD lub
ang. GDP) – Projekt Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z 10.12.2014). Definicja owa brzmi:
„Dobrą Praktyką Dystrybucyjną – jest praktyka,
która gwarantuje bezpieczne przyjmowanie,
transportowanie, przechowywanie i wydawanie produktów leczniczych”.
Wyeksponowany w definicji „transport”
jest tematem bieżącego artykułu.

Zimny łańcuch
Głównie w farmacji (produkcja, dystrybucja)
daje się coraz częściej odczuć trendy dążenia
do zapewnienia większego bezpieczeństwa
produktów. Jednym z przejawach tych tendencji jest ekspono-wanie zasad tzw. „zimnego łańcucha”.

Stacjonarne
systemy monitoringu

Produkcja

?

Magazyn
hurtownia

Zimny łańcuch (ang. cold chain) jest to
nieprzerwana kontrola parametrów mikroklimatu na wszystkich etapach transportu farmaceutyków od dostawcy – producenta lub hurtowni
do końcowego odbiorcy – apteki. Jest to więc
kontrolowana temperatura w procesie „wędrówki produktu” od produkcji (gdzie obowiązują odpowiednie procedury i reżimy temperaturowe), poprzez transport (procedury dystrybucyjne), do klienta oczekującego na wysokiej
jakości, skuteczne produkty farmaceutyczne.
Aby zapewnić jakość produktów musi być zachowana ciągłość owego „zimnego łańcucha”
w domyśle temperaturowego. Dla produktów
farmaceutycznych typowym zakresem temperaturowym „zimnego łańcucha” jest 2 – 8°C.
Znaki zapytania [?] umieszczone na rys.
1, obrazują elementy potencjalnych możliwości „pęknięcia” zimnego łańcucha, co
w stwierdzonych przypadkach szczególnie
dotyczących leków, może spowodować całkowitą dyskwalifikację przesyłki. Przeprowa-

Transportowe
systemy monitoringu

?

środki
transportu

?

Przeznaczenie
(apteka, klient)

?
Rys. 1 Schemat blokowy przepływu produktu
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dzane w tym zakresie walidacje poszczególnych elementów zimnego łańcucha temperaturowego powinny potwierdzić jego trwałość i ciągłość.

Transport farmaceutyczny

Czy firma LAB-EL realizuje
mappingi transportu
farmaceutycznego?
Na tak postawione pytanie, z całą stanowczością odpowiadamy TAK. Realizujemy
mappingi, walidacje, kwalifikacje – posiadamy odpowiednie kompetencje potwierdzone
udzieloną przez PCA w 2006 r. i utrzymywaną nadal akredytacją AB-679 dla Laboratorium Badawczego. Zakres tej akredytacji to
właśnie badanie mikroklimatu pomieszczeń,
w tym przestrzeni załadunkowych w środkach transportu.
Mapping, to właśnie badanie mikroklimatu w takiej przestrzeni załadunkowej, gdzie
określany jest gradient głównie temperatury,
w różnych warunkach, np. przy przestrzeni
pustej i zapełnionej. Wynikiem mappingu jest
wydawane akredytowane, oznaczone symbolem akredytacji sprawozdanie z badań,
którego wyniki służą do określenia lokalizacji
czujników przy nowych środkach transportu
lub potwierdzenia prawidłowego rozmieszczenia czujników już istniejących. Prawidłowość pracy systemu monitorującego mikroklimat w środkach transportu, sprawdzana
jest okresowo na zgodność z założeniami,
poprzez przeprowadzanie walidacji systemu.
Oprócz testów torów pomiarowych przeprowadza się testowanie symulowanych sytuacji
3/2015

Fot. 1. Rejestrator temperatury i wilgotności LB-523

awaryjnych np. otwarcie drzwi, czy awaria
agregatu.

•

Czy firma LAB-EL oferuje
urządzenia pomiaroworejestrujące dla transportu
farmaceutycznego?
I na to pytanie odpowiadamy TAK. Oferujemy
termohigrometry, a głównie termometry
z funkcją rejestracji parametrów mikroklimatu
w środkach transportu farmaceutycznego.
Przyrządy mogą mierzyć i rejestrować parametry w przestrzeniach załadunkowych oraz
bezpośrednio w przesyłkach (paczkach),
gdzie w miejscu docelowym adresat, może
odczytać całą historię warunków „podróżowania” swoich produktów.

A jakie to urządzenia?
1. Do kontroli warunków w środkach transportu (w przestrzeni załadunkowej) – dokumentowanie warunków panujących w
przestrzeni, w której przewożone są
paczki z farmaceutykami np. w chłodni
samochodowej. Proponowane urządzenia:
• czterokanałowy rejestrator temperatury LB-530 – precyzyjny pomiar,
wbudowana drukarka termiczna,
zasilanie z instalacji samochodowej, wbudowany akumulator podtrzymujący pracę urządzenia w
przypadku zaniku głównego, wyświetlacz LCD, bezpośredni wydruk raportów z zadanego czasu,
sygnalizacja przekroczenia progów
alarmowych;

•

jednokanałowy rejestrator temperatury LB-523T – rejestrator temperatury, precyzyjny pomiar, bezprzewodowa łączność WiFi, USB, wyświetlacz LCD, łatwo wymienialne typowe baterie, jednoczesna współpraca
wielu przyrządów z tabletem z systemem Windows (wizualizacja, sterowanie, raporty, dostępne na tablecie
umieszczonym blisko kierowcy samochodu).
jednokanałowy rejestrator temperatury i wilgotności LB-523 – funkcje
takie jak LB-523T.

Do obsługi programowej proponowanych urządzeń w sensie tworzenia bazy
danych z zarejestrowanych pomiarów,
tworzenia wykresów, raportów, histogramów służy opracowany w firmie LAB-EL
program LBX.
2. Do kontroli parametrów w każdej paczce
z farmaceutykami – dokumentowanie
rzeczywistych warunków panujących
wewnątrz każdego opakowania transportowego. Proponowane urządzenia:
• logger temperatury LB-516T – rejestrator temperatury, bateryjny, mały,
wygodny z użyciu ze złączem USB,
klawisz startujący rejestrację, podgląd przekroczenia progów alarmowych – dioda LED;
• logger temperatury LB-520T – rejestrator temperatury, bateryjny, precyzyjny
pomiar, wyświetlacz LCD, klawisz
startujący rejestrację, stan przekrocze-
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Transport farmaceutyczny jest jednym
z najważniejszych elementów logistycznych
c a ł e g o p ro c e s u d y s t r y b u c y j n e g o .
O ile w warunkach stacjonarnych łatwo jest
zapewnić, utrzymać i monitorować parametry środowiskowe, o tyle w środkach transportu ten element urasta do rangi problemu.
Środki transportu farmaceutycznego zgodnie
w wymaganiami GDP oraz wytycznymi WHO
„powinny = muszą” być wyposażone w urządzenia wytwarzające odpowiedni mikroklimat
np. 2 – 8°C lub spełniający inne specyficzne
dla przewożonego produktu wymagania.
Dla mikroklimatu w naczepach pojazdów
transportowych przeprowadza się również
wymagane przepisami, tzw. mappingi czyli
badania rozkładu temperatury, a czasem
i wilgotności w całej przestrzeni załadunkowej. To jednak stanowi niejako „obraz ogólny”
mikroklimatu, nie mówi natomiast o warunkach w jakich „podróżuje” konkretna przesyłka, adresowana do konkretnego odbiorcy,
który ma prawo zażądać dowodu, który to
dowód (wydruk, wykres, zapis wartości ekstremalnych) w sytuacjach spornych może
mieć istotne znaczenie.
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Fot. 2. Rejestrator temperatury i wilgotności LB-516A

Fot. 3. Rejestrator temperatury LB-516

Energetyka&Elektrotechnika

•

•

nia progów alarmowych widoczny na
wyświetlaczu LCD;
logger LB-516A – rejestrator temperatury i wilgotności, wygodny w użyciu, USB, klawisz startujący rejestrację, podgląd przekroczenia progów
alarmowych – dioda LED;
logger temperatury i wilgotności LB520 – rejestrator temperatury i wilgotności, precyzyjny pomiar, wyświetlacz
LCD, klawisz startujący rejestrację,
stan przekroczenia progów alarmowych widoczny na wyświetlaczu
LCD.

Do obsługi programowej loggerów, służy
specjalistyczny, opracowany również w firmie
LAB-EL program Logger.

I jeszcze kilka słów o firmie
LAB-EL
Projektowanie, produkcja apartury oraz tworzenie oprogramowania realizowane są pod
nadzorem Systemu Zarządzania Jakością wg
normy PN EN ISO 9001:2008.
Wszystkie przyrządy produkowane
w firmie LAB-EL są wzorcowane w akredytowanym przez PCA laboratorium wzorcującym
– akredytacja AP 067.
Badania mikroklimatu pomieszczeń,
w tym omawianych w niniejszym artykule są realizowane przez akredytowane
w PCA laboratorium badawcze – akredytacja AB 679.
I na zakończenie odpowiedź na pytanie:
„Czy firma LAB-EL zapewnia kompleksową obsługę metrologiczną transportu farmaceutycznego?”, odpowiadamy z pełną stanowczością TAK, TAK i po trzykroć TAK.
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Firma HBM Test & Measurement
zaprezentowała nowe
rozwiązanie w zakresie pomiaru
i testowania silników
elektrycznych i inwerterów
o nazwie eDrive. To rozwiązanie
stanowi narzędzie dla
zwiększenia efektywności analizy
napędów elektrycznych
prowadzonej przez jednostki
badawczo rozwojowe.
Przyszłość należy właśnie do napędów elektrycznych zarówno w pojazdach jak i statkach, co oznacza , że takie rozwiązania
składające się z inwertera i silnika elektrycznego muszą stawać się coraz bardziej wydajne. Ze względu na zmniejszenie dostaw ropy,
wzrost cen paliw i rosnącą świadomość środowiskową, przyszłość należy właśnie do
pojazdów napędzanych elektrycznie. Aby
mogły podbić rynek masowy należy poprawić
ich sprawność. Duet produktów firmy HBM
w postaci: systemu akwizycji danych Genesis
HighSpeed i tarczowych przetworników momentu T12, przyczynia się do tego celu.
Elektrycznie sterowane pojazdy istnieją
już od ponad wieku. Jednak ich ograniczony
zakres, niewystarczająca technologia baterii
i niska wydajność utrudniają ich przełom.
Głównym celem a jednocześnie wymogiem
3/2015

dla dalszego rozwoju pojazdów z napędem
elektrycznym jest zwiększenie ich sprawności: z jednej strony przez większą wydajność
baterii (o dużej mocy) oraz lekkość pojazdów,
z drugiej strony poprzez istotnie zmniejszanie
utraty cennej energii.
Obecnie do pomiaru sprawności silników
elektrycznych używa się analizatorów mocy
– zwykle na wejściu silnika i przetworników
momentu obrotowego – na jego wyjściu.
Różnica pomiędzy odpowiednio mocą elektryczną, a w rezultacie wytworzoną przez silnik
mocą mechaniczną to strata energii. Jednakże
stwierdzenie o przyczynach tej straty nie może
być oparte o powyższą metodę – takie standardowe rozwiązanie z użyciem analizatorów
mocy dostarcza jedynie niewspółmierne wyniki, a urządzenia tego typu mogą podawać jedynie przeliczone wewnętrznie wyniki, ale nie
surowe dane. Ponadto, urządzenia pomiarowe, które często pochodzą od różnych producentów, muszą być mozolnie zsynchronizowane przed badaniem. Prowadzi to często do
błędów pomiarowych. Wysoko dynamiczne
pomiary tj. o więcej niż 50 pomiarów na sekundę są trudne do zmierzenia pod względem
technicznym. Innym problemem obecnych
analizatorów mocy jest to, że po prostu dostarczają wyniki końcowe. Ale właśnie surowe
dane mogą jedynie dostarczyć ważnych informacji podczas badań podstawowych istotnych dla zrozumienia procesu oraz zwiększenia jego efektywności.

HBM ma rozwiązanie w postaci innowacyjnego rozwiązania badania napędów elektrycznych: zastosowanie kombinacji układu
akwizycji danych Genesis Highspeed GEN3
i przetwornika do pomiaru momentu obrotowego T12 wraz z opcjonalnym modułem
pomiarowym MX1609B z rodziny QuantumX
służącym do rejestracji temperatury. Ten
idealnie dopasowany duet modułów akwizycji danych i czujnika pomiarowego umożliwia
przeprowadzenie zsynchronizowanej, dynamicznej i ciągłej akwizycji sygnałów mechanicznych i elektrycznych, jak również analizy
w czasie rzeczywistym. Dzięki takiemu rozwiązaniu zarejestrowane surowe dane są
dostępne dla inżynierów dla precyzyjnej
analizy podczas pomiaru. Bardzo szybka
rejestracja umożliwia analizę na żywo w celu
określenia mocy czynnej i biernej, jak również sprawności konwersji energii. Tym samym możliwa jest również bardziej precyzyjna analiza częstotliwości podstawowej
i przełączania, momentu szczeliny powietrznej, uślizgu, strat w żelazie, zachowania
układu sterowania i tym podobnych. . Cenną
wiedzę opartą na tej podstawie można wykorzystać do optymalizacji wydajności napędów elektrycznych. Firma HBM wychodzi
naprzeciw użytkownikom w kwestii kalkulacji
wyników, takich jak m.in. współczynnik mocy
w nowym systemie. Prowadzenie ciągłych
pomiarów nawet w czasie trwania godziny
przy częstotliwości próbkowania do miliona

11

urządzenia
pomiarowe
kable
kable // przewody
przewody
urządzenia
pomiarowe

GEN3t eDrive

Energetyka&Elektrotechnika

urządzenia
pomiarowe
kable
kable // przewody
przewody
urządzenia
pomiarowe

Energetyka&Elektrotechnika

Wizualizacja badania w aplikacji eDrive

pomiarów na sekundę na kanał jest w tym
układzie dziecinnie proste.
Solidna baza danych pomiarowych jest
potrzebna do dogłębnego udoskonalenia napędów elektrycznych, silników i generatorów.
Sprawność może być określona za pomocą
miernika mocy, ale na podstawie już skompresowanych danych nie można wnioskować co
jest jej przyczyną i co można udoskonalić
w celu jej zwiększenia. Rozwiązanie eDrive firmy HBM zachowuje wszystkie stosowne dane
– takie jak prądy, napięcia, momenty, prędkości
obrotowe i nawet temperaturę silnika z wysoką
rozdzielczością w zintegrowanym systemie.
Ponadto wartości RMS – jak np. mocy czynnej, pozornej i biernej są wyświetlane w czasie
rzeczywistym podczas pomiaru podobnie jak
w przypadku użycia miernika mocy. Używając
wydajnych metod matematycznych i bazy
gotowych formuł, rozwiązanie eDrive pobiera
wartości pomiarowe i prowadzi ich analizę
bezpośrednio w swoim systemie, co przy
wcześniejszych rozwiązaniach wymagało
użycia oddzielnych pakietów matematycznych. Taka integracja funkcji w systemie
oszczędza czas użytkownika, zwiększa elastyczność i obniża współczynnik błędu.
Baza formuł matematycznych rozwiązania eDrive umożliwia bezpośrednie i szybkie
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przeliczenie danych pochodzących z silnika
elektrycznego lub generatora. Dwa proste
pomiary – bez obciążenia i przy zwarciu
– w powiązaniu z istniejącymi formułami
upraszczają przeprowadzenie takich zagadnień jak np. określenie schematu zastępczego. Poprzez użycie odpowiednich formuł
w stosunku do surowych danych, układ
eDrive może obliczać złożone parametry takie
jak moment przerwy powietrznej, momentu
rozruchowego, uślizgu, momentu utyku, prądów rozruchu i wielu innych wielkości charakterystycznych w swoim systemie.
Obecnie analizatory mocy są zwykle
używane na wejściu silnika, a przetworniki
momentu obrotowego na jego wyjściu w celu
zmierzenia sprawności silników elektrycznych. Różnica pomiędzy odpowiednią mocą
elektryczną i wynikającą z niej mocą mechaniczną generowaną przez silnik elektryczny
jest stratą energii. Jednakże na temat przyczyn tej straty nie można nic stwierdzić w ten
sposób. Dodatkowo urządzenia pomiarowe,
które często pochodzą od różnych producentów muszą być w sposób pracochłonny
zsynchronizowane przed badaniem. To często prowadzi do błędów pomiarowych. Wysoce dynamiczne pomiary mocy z ponad 50
pomiarami na sekundę są również w takim

układzie trudne technicznie. Kolejnym problemem przy prądowych analizatorach mocy
jest to, że po prostu podają wyniki końcowe.
Lecz jedynie precyzyjne, surowe dane mogą
dostarczyć istotnej wiedzy podczas badań
podstawowych do zrozumienia procesu i do
osiągnięcia większej sprawności.
Przy perfekcyjnej kombinacji duetu systemu akwizycji danych pomiarowych Genesis HighSpeed i przetwornika momentu obrotowego zastosowanego w rozwiązaniu
eDrive możliwe jest prowadzenie długotrwałych badań przy precyzyjnie określonej
charakterystyce i bez uciążliwej synchronizacji. Ciągłe pomiary trwające do godziny
z częstotliwością próbkowania miliona próbek na sekundę, na każdy kanał są teraz
bardzo proste w realizacji. Użyty w rozwiązaniu eDrive system akwizycji danych Genesis HighSpeed GEN3i może być używany
w szerokim zakresie aplikacji zawierających
m.in. generatory, turbiny, silniki, elementy
rozdziału energii, stanowiska do prób zderzeniowych, łączeniowych i komory wybuchowe. Układ charakteryzuje się cechami
takimi jak samodiagnoza, rozwiązywanie
typowych problemów, łatwość obsługi
i uruchomienia, jak również badania destrukcyjne materiałów.
3/2015
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DEWETRON GmbH
DEWETRON GmbH jest
wiodącym dostawcą systemów
pomiarowych i akwizycji danych.
Grupa dwustu
wyspecjalizowanych
pracowników z ponad 25 krajów
na całym świecie oferuje
produkty i usługi dla najbardziej
wymagających aplikacji branży
Test & Measurement, elektryków,
służb utrzymania ruchu i innych.
DEWETRON rozwija, produkuje i dystrybuuje
wyjątkowo precyzyjne systemy oparte o wysokiej jakości komputery przemysłowe
w solidnych obudowach do użytku laboratoryjnego jak i do pomiarów wykonywanych
w terenie.
Skalowalność, modułowość i innowacyjna technologia platformy sprzętu i oprogramowania pozwala stosować systemy firmy
DEWETRON prawie we wszystkich obszarach badań i rozwoju. Z naszych urządzeń od
25 lat korzystają inżynierowie i technicy
w przedsiębiorstwach i laboratoriach na ca-
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łym świecie. Obecnie w stałym użytkowaniu
znajduje się około 280 000 kanałów pomiarowych i ponad 12 000 systemów. Urządzenia mają zastosowanie w takich branżach jak:
• Automotive;
• Pomiary elektryczne;
• Lotnictwo i przemysł obronny;
• Transport;
• w obszarze Test & Measurement
w ogólnym sensie.

DEWETRON PQA – analizatory
jakości energii
Systemy Dewe-PQA są analizatorami jakości
energii, które wykonują analizę jakości zasilania według najnowszych standardów, oferując ponadto znacznie większe możliwości.
Połączenie oprogramowania pomiarowego
i konfigurowalnych generatorów raportów
umożliwia użytkownikowi wykonanie niemal
każdego zadania w zakresie pomiaru jakości
energii i mocy.
W zależności od potrzeb i aplikacji firma
DEWETRON oferuje wytrzymałe i przenośne
analizatory o architekturze All-In-One oraz

rozwiązania stacjonarne dla wszelkiego rodzaju pomiarów elektrycznych, monitoringu
sieci czy pomiarów R&D.
Urządzenia zostały zaprojektowane
zgodnie z wymaganiami normy
IEC-61000-4-30 klasa A oraz według standardów pomiaru jakości energii.
Dewe-571-PQA jest jednym z najmniejszych urządzeń pomiarowych firmy
DEWETRON służącym do pomiarów jakości
energii. To wytrzymałe i przenośne urządzenie
spełnia wszystkie wymagania dla analizatorów
jakości energii i jest profesjonalnym rozwiązaniem uwzględniającym raportowanie według
różnych norm i przepisów, takich jak:
• EN50160;
• DISDIP / UNIPEDE;
• CBEMA / ITIC Curve;
• EN61000-3-x, EN61000-2-4;
• i wiele więcej.
Urządzenia Dewe PQA-571 dostępne są
z czterema izolowanymi wejściami napięciowymi (do 1400 Vpeak) i i mogą być wyposażone w 28 kanałów prądowych (do 10 kA
z cewką Flex).
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elpod
REZYSTORY PRECYZYJNE
do montażu przewlekanego ( TYP RWE)
o podstawowych parametrach:
0,3 Ω do 10MΩ
- zakres rezystancji *
- tolerancja
(%)
±0,01 do ±0,5
- TWR (TC)
(ppm/K) ±5
do ±50
(*dowolne wartości rezystancji)
do montażu powierzchniowego ( TYP SMD)
o podstawowych parametrach
- zakres rezystancji* 10 Ω do 1M
- tolerancje
0,1%; 0,25%; 0,5% ;1%
- TWR (TC)
10 ; 15; 25 ; 50 ppm/K
(*rezystancje wg szeregu E-24, E-96)
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ProCounter F

licznik zadziałań do diagnostyki
ograniczników przepięć
na słupach kablowych
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 napowietrzną a polem liniowym lub transformatorowym stacji energetycznej. Przejście linii kablowej w napowietrzną realizowane jest najczęściej na tzw. słu-
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pach 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). Zgodnie z zasadami zastosowania ograniczników przepięć, montowane są one w najbliższej odległości do głowicy kablowej. 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 wysokiego napięcia (praca
szeregowa) na belkach konstrukcji wsporczej i sposób jego uziemienia. Stosowane
dzisiaj metody wymagają użycia albo bednarki, albo kabla, co w obu przypadkach
wymaga dodatkowego wyposażenia mocującego na konstrukcji słupa. Ponadto użycie
kabla do uziemienia układu ogranicznika
przepięć WN z licznikiem zadziałań, wnosi
do układu dodatkową indukcyjność, co po-

woduje 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.
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.
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
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przepięć w zakresie obecnych wymagań.
Z uwagi na brak długich połączeń
uziemiających eliminuje ryzyko
podniesienia poziomu ochrony
oraz nie wymaga zastosowania
dodatkowych elementów montażowych. ProCounter F stanowi techniczną i ekonomiczną alternatywę dla sensorów
elektronicznych.

Energetyka&Elektrotechnika

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.
Zastosowanie licznika zadziałań ProCounter F zapewnia diagnostykę ogranicznika

Ekspozycja Energetab’14
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Systemy rozproszone
w nowoczesnym przemyśle
Wraz z rozwojem automatyki
i rosnącą dostępnością
zaawansowanych systemów
sterowania, coraz więcej dziedzin
przemysłu poszukuje
wyrafinowanych rozwiązań,
w których główne role będzie
odgrywać bezpieczeństwo
systemu, możliwość jego
decentralizacji i elastyczność.
Jedną z branż, w których
w ostatnich latach dokonała się
rewolucja jeśli chodzi
o sterowania, jest energetyka.
Dlaczego DCS?
Zasadniczo, sterowanie w obiekcie, w którym
ma miejsce tzw. „proces ciągły” realizowane
może być na dwa sposoby: poprzez zastosowanie sterowników PLC podłączonych do
systemu SCADA, lub poprzez system DCS.
W pierwszym przypadku mamy do czynienia
ze sterownikami zbierającymi dane dyskretne,
które następnie przekazane są do systemu
SCADA, monitorującego cały proces. Jeśli
w systemie takim sygnał sterujący jednego
z elementów zostanie przerwany, to skutkuje

to zatrzymaniem pętli pomiędzy podukładami
i w rezultacie całej produkcji – pozwolić sobie
na to można w przypadku, gdy uruchomienie
ponownie produkcji jest stosunkowo łatwe a jej
zatrzymanie nie powoduje wielkich strat.
W przypadku DCS ciężar zarządzania procesami został przeniesiony z platformy PLC,
które stały się elementami wykonawczymi, na
systemy informatyczne. Zmiana jednego parametru powoduje zmianę innego, lub najczęściej
wielu innych elementów składowych całego
procesu. Typowym przykładem, gdzie mamy
do czynienia z tzw. procesem ciągłym jest
przemysł petrochemiczny i właśnie energetyka.
Zmiana obciążenia powoduje przesunięcie
punktu pracy i zmianę praktycznie wszystkich
elementów składowych pracy elektrowni (chłodzenia, ilości paliwa, powietrza dostarczanych
do kotła itp.). Dlatego właśnie w przypadku
przemysłu energetycznego tak ważne jest zastosowanie systemu, w którym wszystkie dane
z procesu są przez moduły wejściowej przekazywane do poszczególnych sterowników realizujących algorytm regulacji.

Nowa generacja systemów DCS
– PMSXpro
Wielu inżynierów z pośród poszukujących
nowoczesnych systemów DSC dla swoich

instalacji wybiera rozwiązanie PMSXpro Mitsubishi Electric Group (np. spalarnie śmieci
we Frankfurcie, w Hamm, w Iserlohm, elektrociepłownie w Monachium, we Frankfurcie,
oczyszczalnie ścieków w Norymberdze,
Monachium, Düsseldorfie i wielu wielu innych)
Wśród rozwiązań spotykanych na rynku wyróżnia się poziomem bezpieczeństwa, architekturą oraz elastycznością w użytkowaniu
i rozbudowie, czyli dokładnie tym, co powinno
charakteryzować dobrego DCS-a.

Po pierwsze bezpieczeństwo
Można byłoby tutaj przytoczyć tysiące informacji z rynku o wykryciu nowych „dziur”
w systemie Windows. Problem ten spędza
sen z oczu tysiącom administratorów na całym świecie, którzy obarczeni odpowiedzialnością za bezpieczeństwo systemów szukają w panice pomysłu na naprawę „na szybko”
i z nadzieja czekają na informacje płynące od
producenta. Tak wielkich problemów nie mają
administratorzy używający sytemu Linux
a szczególnie jego komercyjnych wersji. Ta
myśl przyświecała inżynierom z Firmy Mitsubishi Electric Group, którzy postawili sobie za
cel budowy bezpiecznego i stabilnego systemu klasy DSC. Wiedząc, że ma pracować
w zakładach przemysłowych o wysokich

Architektura systemu PMSXpro
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awarii w ułamku sekundy przejmują zadania
tych podstawowych. Podczas normalnej
pracy aktywna stacja kontroluje proces
a w przypadku wykrycia jakiegokolwiek problemu automatycznie i błyskawicznie przełącza się na stację pozostającą jako „standby”.
To, co szczególnie wyróżnia system PMSXpro
od innych systemów DCS to „prawdziwie”
dystrybucyjna architektura fizyczna. Większość spotykanych systemów to najczęściej
serwer wpięty w sieć optyczną (najczęściej
w ring) i do niego podpięte stacje wykonaw-

cze w postaci sterowników, natomiast architektura podziału na poszczególne podprocesy to tylko wirtualna maska. Inżynierowie
z Mitsubishi Electric zaprojektowali cały system jako podzielony na poszczególne niezależne serwery przydzielane do poszczególnych części procesu (schemat poniżej).
Taka architektura pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa w przypadku uszkodzenia głównej drogi komunikacyjnej w postaci
optycznego ringu. W standardowych systemach DCS spowoduje to natychmiastową
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potrzebach bezpieczeństwa jako system
operacyjny wybrali jedną z wersji Linuxa.
Dodatkowo zaprojektowali specjalną konstrukcje dla poszczególnych stacji operacyjnych tak aby w warunkach przemysłowych
uzyskać jak największą odporność na uszkodzenia. Każda ze stacji wyposażona została
w redundantne zasilanie, twarde dyski (RAID
system) i wentylatory chłodzące. Oczywiście
każda z tak przygotowanych stacji może być
dodatkowo wyposażona w identyczne urządzenie redundantne, które w przypadku

automatyka
przemysłowa
kable
automatyka
przemysłowa
kable // przewody
przewody
Energetyka&Elektrotechnika

Energetyka&Elektrotechnika

awarię i wyłączenie systemu, natomiast
w systemie PMSXpro tylko zgłoszenie awarii.
Poszczególne serwery procesowe będą
działać samodzielnie i zbierać wymagana
dane do czasu usunięcia awarii. Gdy to nastąpi, dane zostaną zarchiwizowane w centralnym systemie bazy danych. Cały system
archiwizacji automatyczne wykonuje kopie
zapasowe przechowywane na odseparowanych serwerach z danymi. W przypadku potrzeby ich odzyskania taki proces uruchamia
się automatycznie.
Tak skonstruowana architektura ułatwia
także wymianę uszkodzonych serwerów.
Stacje są identyczne i dlatego wystarczy
odpowiednio przenieść adres IP systemowy
do nowej stacji aby móc bez specjalnego
wyszkolenia podmienić uszkodzoną jednostkę nową a pozostałe czynności konfiguracyjne i uzupełnienie wymaganych danych nastąpi w sposób automatyczny.
Taka unifikacja sprzętowa pozwala na
ograniczenie kosztów utrzymania w ruchu
systemu dlatego, że wystarczy posiadać
jedną dodatkową stację procesową aby zapewnić szybką i sprawą wymianę w przypadku uszkodzenia dowolnej stacji.

Po drugie elastyczność
Wielu producentów systemów DCS przygotowywało swoje rozwiązania planując, że
będą one działać tylko w dużych systemach
i praktycznie problematyczne, czy wręcz
niemożliwe, staje się dla nich projektowanie
mniejszych systemów jedno- czy dwuserwerowych. Drugim, trudnym do przeskoczenia,
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elementem pozostaje wtedy także koszt takich rozwiązań.
Tego problemu nie posiada system
PMSXpro, który może być rozbudowywany
w architekturze pojedynczej stacji. Dzięki
temu system taki można dowolnie rozbudowywać o kolejne stacje, nie narażając się na
bardzo wysokie koszty początkowej instalacji
(nie płacimy za docelowy system tylko za
aktualną ilość używanych serwerów procesowych).
Sama rozbudowa w jednej lokalizacji to
nie wszystko. Elastyczność systemu pozwala na dołączanie jednostek znajdujących się
w dużej odległości między sobą i wykorzystywać dostępne systemy komunikacji (rysunek
poniżej)

Po trzecie komunikacja
Dobrze zaprojektowany system, taki jak
PMSXpro, pozwala komunikować się także
z systemami innych producentów. DCS firmy
Mitsubishi Electric Group umożliwia to dla
protokołów:
• Ethernet Network;
• Profibus DP/PA;
• Protokoły:
- Modbus TCP / RTU;
- IEC 60870 - 5 - 101;
- IEC 60870 - 5 - 104;
- Siemens H1;
- Mitsubishi-Protocols;
• oraz inne.

tych potrzeb system PMSXpro dysponuje
możliwością komunikacji bezpośredniej
w ramach software’owych interfejsów, takich jak:
• OPC;
• PostgresSQL;
• Oracle Database;
• ODBC (Open Database Connectivity);
• Siemens S7 ISO on TCP RFC1006;
• Siemens S5 DUST 3964 - RK512;
• PHILIPS P8.
Wybór PMSXpro do najlepszy wybór dla
wszystkich użytkowników, którzy cenią sobie
bezpieczeństwo i elastyczność używanych
systemów. Całość dokumentacji sytemu została opracowana zgodnie z normą dla systemów energetycznych VGB R170 a jego
programowanie oparto na standardzie IEC
61131-3. Jest to zapewne jeden z powodów
popularności tego systemu w krajach zachodnich: Anglii, Francji czy Niemczech.
Więcej szczegółów technicznych na temat
PMSXpro można uzyskać odwiedzając
stoisko firmy Mitsubishi Electric podczas
targów Energetab lub pod adresem
http://www.me-ap.de/englisch/news/news.html

W dzisiejszych czasach standardem
stały się też możliwości komunikacji z systemami bazodanowymi typu MES czy SAP. Dla
3/2015
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Jak wszyscy wiemy rosnące
wymogi rynku i oczekiwania
klientów z jednej strony co do
jakości oferowanych wyrobów,
a z drugiej strony do uzyskania
jak najlepszej ceny, często
konieczności jej obniżenia oraz
coraz większa konkurencja
wymaga stosowania
niestandardowych rozwiązań
marketingowych, które
dodatkowo wzmocnią jego
pozycję na rynku.
W świetle powyższego, NORD DRIVESYSTEMS udostępnił producentom kotłów prestiżowe oznakowanie, informujące o zastosowaniu przekładni NORD. Dzięki niemu kupujący ma pewność, że dostaje produkt z napędem najwyższej jakości.
Klient kupując dane urządzenie pragnie
nabyć dobry produkt, cechujący się bardzo
dobrymi parametrami jak również wysoką
jakością zastosowanych komponentów.
Z drugiej strony chce aby za to sprawdzone
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rozwiązanie zapłacić jak najmniej. Niewątpliwie wszystkie zabiegi mające na celu poprawienie wizerunku urządzenia mają wpływ na
wielkość sprzedaży a co za tym idzie na zysk
firmy. Niestety te dwa aspekty nie idą w parze. Nie można pogodzić coraz to niższych
cen z niezmienną jakością stosowanych
komponentów.
Firma Getriebebau NORD jest jednym
z liderów w branży producentów napędów na
świecie – zarówno w urządzeniach mechanicznych jak i elektronicznych. Firma NORD
została założona w Niemczech w 1965 r.,
a obecnie jej sprzedaż wynosi około 500
milionów Euro. Nasze powodzenie we wspinaniu się na elitarną listę producentów motoreduktorów należy zawdzięczać strategii
polegającej na ścisłej współpracy z naszymi
klientami. Systemy napędowe firmy NORD
są rozwiązaniami o najwyższej precyzji i są
w optymalny sposób przystosowane do
stosowania w najbardziej wymagających
aplikacjach. Inwestujemy w sposób ciągły
w najnowocześniejsze systemy produkcji po
to, by zapewnić najwyższej jakości standardy, które sami sobie wyznaczyliśmy. Wysokiej jakości materiały i standardowe elemen-

ty wykorzystywane w produkcji, po starannym sprawdzeniu ich konstrukcji i wytrzymałości, podlegają surowej kontroli jakości na
wszystkich etapach produkcji. Na naszej
starannie sprawdzonej funkcjonalności
i niezawodności można polegać.
NORD działa w Polsce od 1991 roku,
z roku na rok zwiększając swój udział na
rynku polskim. Na dzień dzisiejszy rocznie
sprzedajemy ponad 700 000 szt. jednostek
napędowych przeznaczonych do pracy
w różnych dziedzinach życia i branżach
przemysłu. Jesteśmy obecni w największych
polskich zakładach z branży energetycznej,
hutniczej, chemicznej, w górnictwie węgla
kamiennego i brunatnego, w przetwórstwie
i produkcji kruszyw, w przemyśle spożywczym, w transporcie ciężkim oraz lekkim.
Aktualna oferta naszego producenta obejmuje bardzo szeroki zakres produkowanych
jednostek napędowych do mocy 200 kW,
oraz przetwornic częstotliwości do mocy
132 kW. Powyższe fakty świadczą o renomie firmy i najwyższej jakości oferowanych
produktów.
W 2001 roku NORD wprowadził na rynek
nowy typ reduktora o handlowej nazwie UNI3/2015
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wyposażony jest w: trójstronne mocowanie
na łapach, dwustronne kołnierzowe B14
oraz opcjonalnie w wał wyjściowy pełny lub
drążony. Rozmaitość elementów wpływa na
możliwość dopasowania do wielu konstrukcji i nietypowych aplikacji. Uzyskanie tego
nie byłoby możliwe gdyby nie wykonane na
najwyższym poziomie zazębienie reduktora
oraz stosowaniu wieloletnich olejów syntetycznych.

Należy pamiętać, że NORD, jako
jedyny dostawca na rynku
w tym typoszeregu oferuje:
•

•

Kompensacje niewspółosiowości połączenia modułów poprzez zastosowanie
sprzęgieł zębatych, dzięki czemu ograniczono wielkość obciążeń na łożyska, co
bezpośredni wpływa na trwałość napędu
Budowę modularną – każdy z napędów
składa się z osobnych modułów co wpły-
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VERSAL. Obudowa stanowiąca jednolity
odlew aluminiowy nie posiada pokryw ani
uszczelek, co znacząco wpłynęło na trwałość
i odporność oraz wyeliminowało wycieki oleju
czyniąc przekładnię praktycznie bezobsługową. Solidny korpus zapewnia najwyższy
stopień bezpieczeństwa eksploatacji, nawet
przy najwyższych obciążeniach. Typoszereg
przekładni UNIVERSAL posiada konstrukcję
modułową. Każdy z modułów standardowo
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wa na pełną zamienność i możliwość
wymiany każdego z modułów. Rozwiązanie to sprawia że we własnym zakresie
można wymienić uszkodzony moduł
ograniczając koszty napraw do minimum.
W 2005 r podjęto decyzje o uruchomieniu w Polsce zakładu produkcyjnego, aktualnie zakłady produkcyjne w Nowej Soli należą
do najnowocześniejszych fabryk koncernu
Getriebebau NORD. Polska fabryka produkuje
wały i koła zębate oraz prowadzi montaż
i serwis napędów. Powierzchnia zakładu przekracza 20000 m2 a w skład zakładu wchodzi
obecnie hala produkcyjna, pomieszczenia
magazynowe i biurowe. Najważniejsza dla
klientów to dostępność części i elastyczność
montażu. Fabryka jest w stanie produkować
2000 – 2500 szt napędów tygodniowo.
NORD od samego początku jest dostawcą napędów, które znalazły również zastoso-
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wanie w różnego rodzaju podajnikach stosowanych m.in. w niskoemisyjnych kotłach
węglowych. OD 2001 roku na rynku polskim
zostało sprzedanych blisko 300 000 sztuk
napędów, Wprowadzenie automatycznego
podawania paliwa stałego znacznie zwiększyło popularność kotłów węglowych w ostatnich latach. Są one dużo bardziej ekologiczne
i prostsze w obsłudze. Co równie ważne, przy
ich zakupie można liczyć na spore dotacje
unijne sięgające aż 70% wartości urządzenia,
jeżeli zdecydujemy się na wymianę starego
pieca na nowy, o wysokiej sprawności, spełniający wymagania związane z ograniczeniem emisji CO2 do atmosfery.
Pamiętać jednak trzeba że podstawą
funkcjonowania kotła tego typu jest właśnie
system podajnik paliwa a jego serce stanowi
napęd, wszyscy zaś wiemy jak ważne jest
dbanie o serce każdego organizmu. Decydu-

jąc się na zakup kotła z podajnikiem należy
więc zwrócić uwagę nie tylko na jego parametry, ale również na podzespoły z jakich jest
wykonany. Napęd najwyższej jakości zapewni bezawaryjną pracę i komfort użytkowania,
a dla producenta obniży koszty związane
z serwisowaniem.
W świetle powyższego umożliwiliśmy
wszystkim producentom kotłów, stosującym
w swoich produktach napędy NORD, interesujące narzędzie marketingowe. Jest to dodatkowe oznaczenia w formie prestiżowego
znaku na kotle, informującego o tym że
urządzenie wyposażone jest w najwyżej jakości napęd NORD. Oznaczenie takie wydawane jest do każdego sprzedanego produktu.
Wierzymy że działanie takie przyczyni się do
wyróżnienia firm, które doceniają jakość
i trwałość, dostępność serwisu, części zamiennych oraz wsparcia technicznego.
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Driver IGBT

bez zewnętrznych czujników
SEMIKRON przedstawia
pierwszy driver IGBT
z izolowanymi cyfrowymi
sygnałami pomiarowymi,
przeznaczony dla aplikacji
wysokich mocy.

SKYPER Prime to driver IGBT dla modułów
SEMITRANS 10 i PrimePACK, który oprócz
funkcji sterujących i zabezpieczających, zapewnia izolowane sygnały napięcia i temperatury.
Brak zewnętrznych źródeł zasilania
i dodatkowej izolacji daje ok. 10% oszczędności
kosztów w całym systemie. Sygnały czujników
dostępne są w postaci PWM
i mogą być doprowadzone bezpośrednio do
układu sterowania, co pozwala na rezygnacje
z dodatkowego przetwarzania A/D i korzystnie
wpływa na dokładność sygnałów. Dzięki funkcji
wyłączania po przekroczeniu bezpiecznej temperatury i dopuszczalnego napięcia, moduł IGBT
może być wykorzystywany w pełnym zakresie.
SKYPER Prime steruje modułami Semitrans 10 w zakresie do 1400 A i 1700 V. Obszar
bezpiecznej pracy (SOA) jest specjalnie dostosowany do konkretnych modułów
i pozwala zwiększyć moc wyjściową nawet
o 30%. To znacznie ogranicza koszty zabezpieczeń i poprawia znacząco jakość pracy urządzenia. Precyzyjne przełączanie tranzystora
IGBT dzięki przetwarzaniu sygnału cyfrowego,
możliwość pracy równoległej i symetryczne
rozprowadzanie sygnałów zapewnia maksymalną moc wyjściową.
Nowy układ ASIC osiąga MTBF > 3 mln
godzin przy pełnym obciążeniu. ASIC zawiera
źródło zasilania, zabezpieczenia i funkcje sterujące. Dane są przesyłane w postaci sygnałów
cyfrowych, co zapewnia niezawodność nawet
przy wysokim dV/dt. Stąd driver pracuje bezpiecznie nawet przy zakłóceniach sygnałów do
4 kV. Funkcja SoftOff i pomiar napięcia Vce
chroni przed wzrostem napięcia w przypadku
zwarcia przez bezwzględne wyłącznie klucza.
Dzięki tłumieniu krótkich impulsów i uziemieniu
interfejsu uzyskano stabilne EMC.
SKYPER Prime wykorzystuje sygnały ze
zintegrowanych czujników i doprowadza je do
układu sterowania w postaci cyfrowej. Ta cecha
w połączeniu z łatwością łączenia równoległego daje optymalne rozwiązanie w układach
energoelektronicznych w zakresie wysokich
mocy.
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Arkadiusz Kawecki, Szef Regionu Sprzedaży

Przewody dźwigowe
Przewody dźwigowe znajdują coraz większe
zastosowanie w przemyśle oraz aplikacjach
użytkowych. Wszelkiego rodzaje suwnice,
dźwigi, przenośniki i windy wymagają
zastosowania specjalnych rozwiązań
do sterowania i zasilania.
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Od przewodów pracujących w urządzeniach dźwigowych wymaga się
przede wszystkim giętkości i wytrzymałości mechanicznej oraz zapewnienia przesyłu sygnału w warunkach cyklicznie występującego obciążenia mechanicznego. Zazwyczaj niezbędne parametry przewodu
są osiągane przez zastosowanie odpowiednich materiałów izolacyjnych oraz specjalnej konstrukcji żył i ich specyficznemu ułożeniu.
Często stosowane są dodatkowe elementy konstrukcyjne poprawiające własności mechaniczne przewodów.
Przewody dźwigowe występują zazwyczaj jako płaskie, giętkie
kable zasilające i sterownicze np. H05 VVH6-F i H07 VVH6-F.
W najbardziej typowych rozwiązaniach ośrodek stanowią żyły izolowane ułożone w grupach, równolegle wzdłuż osi przewodu. Konstrukcja żyły to linka klasy 5 izolowana PVC. Taka konstrukcja umożliwia
wielokrotne zginanie przewodu w jednej płaszczyźnie i blokuje możliwość „zaplątania” podczas ruchu. Żyły robocze przewodów sterowniczych są czarne numerowane plus żyła żółto-zielona. Powłoka wykonana jest ze specjalnego PVC, która charakteryzuje się dużą odpornością na działanie olejów. W aplikacjach o zwiększonych wymaganiach odporności na warunki atmosferyczne stosuje się gumę neoprenową. Materiał powłoki jest samogasnący i nierozprzestrzeniający
płomienia w kolorze czarnym. Rozróżniamy dwa napięcia pracy
300/500 V oraz 450/750 V. Konstrukcja kabli pozwala osiągnąć dużą
giętkość oraz wytrzymałość mechaniczną. Graniczna długość swobodnego zawieszenia przewodu to 35 m, a maksymalna szybkość
przemieszczania się przewodu to 1,6 m/s.
Kolejny przewód dźwigowy to BiT 2s służący do połączenia kaset
sterujących z urządzeniami dźwigowymi. Zastosowanie płaskiej konstrukcji pozwala zaoszczędzić miejsce dzięki zdecydowanie mniejszym
promieniom zginania podczas pracy, niż w analogicznych rozwiązaniach w przewodach okrągłych, redukuje także koszty zastępując
droższe rozwiązania jak np. szyny prądowe. W konstrukcji BiT 2s
występują dwie linki stalowe pełniące funkcję elementu nośnego
i jednocześnie blokujące skręcanie przewodu. W przypadkach,
w których występuje zagrożenie zakłóceń stosuje się ekran. Poza
podwieszanymi systemami prowadzenia kabli stosuje się również
prowadzenie na rolkach.
W bardziej wymagających aplikacjach stosuje się kable w prowadnicach łańcuchowych. Tutaj najlepszym rozwiązaniem są specjalne
przewody okrągłe np. BiTflex 530, BiTflex 500 PUR, BiTflex 530 PUR,
BiTflex 530 C PUR lub BiTflex 510 servo w przypadku zasilania
przekształtnikowego, które łatwiej poruszają się w prowadnicy. Zapewnia to dłuższą żywotność nawet do 10 milionów cykli.
Szeroka gama przewodów dźwigowych oferowanych przez Zakłady Kablowe BITNER umożliwia ich zastosowanie w wielu rodzajach
urządzeń. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na
www.bitner.com.pl.
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Ochrona i rozprowadzanie
przewodów wzdłuż linii
montażowych i produkcyjnych
System ochrony kabli PMA
Rury PMA pełnią funkcję ochronną również
wtedy, gdy przez wiele lat są narażone na
wpływ różnych substancji chemicznych, olejów, paliw czy warunków pogodowych
– ujemnych temperatur, promieniowania UV.
Spełniają wysokie wymagania stawiane
systemom ochrony kabli, takie jak:
• bezawaryjność;
• trwałość i szczelność połączenia, również
w warunkach wibracji;
• wytrzymałość mechaniczna gwarantująca
właściwą ochronę;
• odporność na wielokrotne zginanie;
• elastyczność ułatwiająca instalację
w ciasnych wnętrzach;
• długi czas życia.

Rury dla automatyki
przemysłowej
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Wśród produktów PMA znajdziemy wiele typów rur karbowanych, wykonanych z różnych
tworzyw sztucznych. Rury przeznaczone do
automatyki przemysłowej i budowy maszyn,
np. TEC, TEL, PVD, PHT mogą pracować
w temperaturze od -200°C do 250°C .
Rury i akcesoria rekomendowane do stosowania w automatyce charakteryzuje ponadto wyjątkowo solidna budowa i odporność na
obciążenia dynamiczne. Specjalny nacisk
położony jest na redukcję naprężeń, które
mogłyby oddziaływać na chronione instalacje.
Kable i wiązki zamontowane w robotyce
są narażone na ciągłe ekstremalne ruchy,
wielokrotne skręcanie, zginanie i prostowanie,
drgania, ścieranie, wióry metalowe, iskry.
Sposobem na zwiększenie długości życia
instalacji jest zastosowanie takiego systemu
ochrony kabli, który nie tylko będzie chronić
przewody i wiązki przed narażeniami ze-

wnętrznymi nie ograniczając swobody ruchów robota, ale także będzie znacznie redukować naprężenia działające na instalację.

Rury dla przemysłu
spożywczego, instalacje
higieniczne
Producent PMA AG opracował specjalne
rury dla przemysłu spożywczego w kolorze
niebieskim, elastyczne, z gładką powłoką
zewnętrzną.
Rury bardzo łatwe do mycia pod ciśnieniem, o wysokiej odporności chemicznej
i odporności na działanie detergentów. Mogą
być stosowane w aplikacjach statycznych
i dynamicznych, narażonych na częste, szybkie ruchy, wielokrotne zginanie. Wykonane
z materiałów wolnych od halogenów i kadmu.
Rury kompatybilne z końcówkami Pflitsch
clean Plus.
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Elementy systemu koryt DEFEM dają możliwość budowania torów w dowolnej płaszczyźnie poprzez przycinanie i łączenie odcinków koryt. Kształtowanie toru odbywa
się bezpośrednio w miejscu montażu i nie
wymaga specjalnego przeszkolenia instalatorów.
Elementy koryt występują w różnym
standardzie wykonania: stal nierdzewna
kwasoodporna, ocynk elektrolityczny, ocynk
ogniowy i znajdują zastosowanie w różnych
gałęziach przemysłu: przetwórstwo spożywcze, ale również przemysł chemiczny,
petrochemiczny, budowa statków, tabor
szynowy, telekomunikacja. System tras
kablowych umożliwia rozprowadzanie przewodów po całej hali produkcyjnej, doprowa-

dzając je również do urządzeń, szaf i rozdzielnic.
Koryta można z powodzeniem stosować w przemyśle o szczególnych wymaganiach, posiadają bowiem atest higieniczny
PZH i pozytywne opinie klientów.

Koryta Mini Mesh dla małej
ilości przewodów
W ramach systemu koryt siatkowych DEFEM
wyróżniamy grupę produktów Mini Mesh,
które często stosuje się przy prowadzeniu
przewodów wzdłuż maszyn, czy obudów.
Koryta te są przeznaczone dla małej ilości kabli i posiadają różne kształty oraz dają
dedykowaną grupę akcesoriów montażowych. Są odporne na mycie detergentami
i zabrudzenia.

Specjalne elementy mocujące
i sposób montażu do instalacji
higienicznych
Na potrzeby rynku spożywczego oraz instalacji
elektrycznych, które wymagają mycia strumieniem wody lub detergentami zostało zaaprobowane pionowe mocowanie koryt, które w dużej
mierze, tam gdzie warunki pozwalają powinno
być standardem. Do tego celu zostały zaprojektowane specjalne mocowania koryt do ścian
pozwalające odsunąć koryto od ściany na odległość 100 mm. Takie mocowanie pozwala na
łatwy przegląd instalacji i wymianę uszkodzonych przewodów oraz mycie instalacji.
Dzięki pionowemu ułożeniu koryt i przewodów mniej zanieczyszczeń gromadzi się
na instalacji i łatwiej zachować czystość
w zakładzie produkcyjnym.

Energetyka&Elektrotechnika

Koryta siatkowe DEFEM
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Polski rynek podzespołów i urządzeń niskiego napięcia
Nazwa firmy

Zakład Aparatury Elektrycznej ERGOM Sp. z o.o. 94-102 Łódź, Nowe Sady 10
801 000 275
bok@ergom.com
www.ergom.com

Dane teleadresowe

Dostawca

Z.A.E. ERGOM Sp. z o.o.

Oferowane marki produktów

SA, LO, ZJU, ZJUN, RW, RN, RN2000, RTN, RTP, RLN, RLP, ELZ, ELP, MZO, KOPD

Obszary wykorzystania złączek i aparatury niskiego napięcia
tak

Śrubowe

tak

Maszyny (OEM)

nie

Sprężynowe

nie

Przemysłowe linie technologiczne

tak

Cage Clamp

nie

Instalacje w budynkach

tak

Nożowe

nie

Wytwarzanie i dystrybucja energii

tak

Pojedyncze

tak

Transport

nie

Wielotorowe

tak

Piętrowe

tak

Z wewnętrznymi mostkami

nie

Przelotowe

tak
nie

Złączki płytowe

Energetyka&Elektrotechnika

Złączki listwowe

Szafy i skrzynki rozdzielcze

Do płyt montażowych

tak

Zasilające

Bloki zasilające

tak

Bezpiecznikowe

tak

Listwy zaciskowe

tak

Diodowe

tak

Wielowtyki

tak

Pomiarowe

nie

Gniazda do przewodów

nie

Silnoprądowe

tak

nie

Do silników

nie

Do przewodów ochronnych

tak

Do stref Ex

nie

Złącza piętrowe

Inne

Moduły elektroniczne na szynę DIN

nie

Akcesoria dodatkowe (oznaczniki,mostki,itp.)

tak

Oznaczniki

tak

Drukarki do oznaczników

tak

Oprogramowanie

tak

Kabel – płytka śrubowe (terminal-block)

nie

Kompletne systemy oznaczników

tak

Kabel – płytka rzędowe (listwy łączeniowe)

nie

Szynoprzewody

tak

Do montażu zaciskowego

nie

Systemy tras kablowych

nie

Z zaciskami cage-clamp

nie

Narzędzia dla elektroinstalatorów

tak

Z dźwigniami zwalniającymi przewód

nie

Kanały i korytka elektroinstalacyjne

tak

Wielopiętrowe

nie

Złącza do płytek PCB

Aparatura niskiego napięcia
Wyłączniki
Standardowe wyłączniki automatyczne

nie

Wyłączniki dużej mocy

nie

Silnikowe

nie

Nadprądowe

nie

Różnicoprądowe

nie

Kompaktowe

nie

Powietrzne

nie

Odłączniki

nie

Wyłączniki z pomiarem prądu

nie
Styczniki i rozruszniki

Standardowe

nie

Pomocnicze

nie

Modułowe

nie
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tak

Przekaźniki termiczne

nie

Ministyczniki

nie

Styczniki do baterii kondensatorów

nie

Układy rewersyjne

tak

Układy gwiazda - trójkąt

tak

Rozruszniki silników

tak

Softstarty

nie

Akcesoria (blokady,styki pomocnicze,itd.)

tak

Energetyka&Elektrotechnika

Styczniki mocy

Rozłączniki
Standardowe

nie

Modułowe

nie

Rozłączniki mocy

nie

Rozłącznikowe zaciski probiercze

nie
Przekaźniki

Elektromagnetyczne

tak

Elektroniczne

nie

Termiczne

nie

Czasowe

nie

Przeciążeniowe

nie
Bezpieczniki
nie

Główki bezpiecznikowe

nie

Bezpiecznikowe wkładki instalacyjne

nie

Specjalne

nie

Odgromniki

nie

Systemy bezpiecznikowe

nie

Standardowe

nie

Do półprzewodników

nie

Szybkie bezpieczniki AC

nie

Bezpieczniki DC

nie

Osprzęt i akcesoria

nie
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Podstawy bezpiecznikowe

Ochrona
Przeciwprzepięciowe ochronniki sygnałów

nie

Ochronniki zasilania

nie

Ochronniki dla AKP

nie

Inne ochronniki przeciwprzepięciowe

nie

Ograniczniki z diagnostyka systemów

nie
Łączniki

Standardowe

tak

Krzywkowe

nie

Miniaturowe

nie

Mocowania tablicowe

tak

Na szafach

nie

Na szynie DIN

nie

Z ochroną przed dotknięciem

nie

Hermetyczne

nie
Inne

Układy samoczynnego załączania rezerwy

tak

Przekładniki prądowe i napięciowe

nie

Rozdzielnice

tak

Prefabrykacja rozdzielnic

nie

3/2015

31

osprzęt
instalacyjny
raport
raport
osprzęt
instalacyjny

Energetyka&Elektrotechnika
Nazwa firmy

OEM Automatic Sp. z o. o.
Ul. Działkowa 121 A, 02-234 Warszawa
Tel. +48 22 863 27 22, faks +48 22 863 27 24
email: info@pl.oem.se www.oemautomatic.pl

Dane teleadresowe

Dostawca

CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH, Crouzet Automatismes SAS, Baco,Rockwell Automation, Svenska Helag, ElettroGibi, Karson Technology

Oferowane marki
produktów

CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH, Crouzet Automatismes SAS, Baco,Rockwell Automation, Svenska Helag, ElettroGibi, Karson Technology

Obszary wykorzystania złączek i aparatury niskiego napięcia
TAK

Śrubowe

TAK

Maszyny (OEM)

TAK

Sprężynowe

TAK

Przemysłowe linie technologiczne

TAK

Cage Clamp

NIE

Instalacje w budynkach

TAK

Nożowe

NIE

Wytwarzanie i dystrybucja energii

TAK

Pojedyncze

TAK

Transport

TAK

Wielotorowe

TAK

Piętrowe

TAK

Z wewnętrznymi mostkami

TAK

Przelotowe

TAK
TAK

Złączki płytowe
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Złączki listwowe

Szafy i skrzynki rozdzielcze

Do płyt montażowych

TAK

Zasilające

Bloki zasilające

TAK

Bezpiecznikowe

TAK

Listwy zaciskowe

TAK

Diodowe

TAK

Wielowtyki

TAK

Pomiarowe

TAK

Gniazda do przewodów

TAK

Silnoprądowe

TAK

Złącza piętrowe

TAK

Do silników

TAK

Do przewodów ochronnych

TAK

Do stref Ex

TAK

Moduły elektroniczne na szynę DIN

TAK

Akcesoria dodatkowe (oznaczniki,mostki,itp.)

TAK

Inne
Oznaczniki

TAK

Drukarki do oznaczników

TAK

Oprogramowanie

TAK

Kabel – płytka śrubowe (terminal-block)

TAK

Kompletne systemy oznaczników

TAK

Kabel – płytka rzędowe (listwy łączeniowe)

TAK

Szynoprzewody

TAK

Do montażu zaciskowego

TAK

Systemy tras kablowych

TAK

Złącza do płytek PCB

Z zaciskami cage-clamp

NIE

Narzędzia dla elektroinstalatorów

-

Z dźwigniami zwalniającymi przewód

TAK

Kanały i korytka elektroinstalacyjne

-

Wielopiętrowe

TAK

Aparatura niskiego napięcia
Wyłączniki
Standardowe wyłączniki automatyczne

TAK

Wyłączniki dużej mocy

TAK

Silnikowe

TAK

Nadprądowe

TAK

Różnicoprądowe

TAK

Kompaktowe

TAK

Powietrzne

-

Odłączniki

-

Wyłączniki z pomiarem prądu

TAK
Styczniki i rozruszniki

Standardowe

TAK

Pomocnicze

TAK

Modułowe

TAK

Styczniki mocy

TAK

Przekaźniki termiczne

TAK
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Ministyczniki

TAK

Styczniki do baterii kondensatorów

-

Układy rewersyjne

TAK

Układy gwiazda - trójkąt

TAK

Rozruszniki silników

TAK

Softstarty

TAK

Akcesoria (blokady,styki pomocnicze,itd.)

TAK
Rozłączniki

Standardowe

Tak

Modułowe

-

Rozłączniki mocy

-

Rozłącznikowe zaciski probiercze

Przekaźniki

Elektromagnetyczne

TAK

Elektroniczne

TAK

Termiczne

-

Czasowe

TAK

Przeciążeniowe

Bezpieczniki
-

Główki bezpiecznikowe

-

Bezpiecznikowe wkładki instalacyjne

-

Specjalne

-

Odgromniki

TAK

Systemy bezpiecznikowe

-

Standardowe

-

Do półprzewodników

-

Szybkie bezpieczniki AC

-

Bezpieczniki DC

-

Osprzęt i akcesoria

-

osprzęt
kable
//instalacyjny
przewody
kableraport
raport
przewody
osprzęt
instalacyjny

Podstawy bezpiecznikowe

Ochrona
-

Przeciwprzepięciowe ochronniki sygnałów
Ochronniki zasilania

TAK

Ochronniki dla AKP

-

Inne ochronniki przeciwprzepięciowe

-

Ograniczniki z diagnostyka systemów

Łączniki

Standardowe

TAK

Krzywkowe

TAK

Miniaturowe

TAK

Mocowania tablicowe

TAK

Na szafach

TAK

Na szynie DIN

-

Z ochroną przed dotknięciem

-

Hermetyczne

-

Szanowni Państwo,
W numerze 4/2015 kwartalnika Energetyka & Elektrotechnika zostanie zamieszczony raport branżowy „ENERGRETYKA ODNAWIALNA”.
Jeżeli chcą Państwo zgłosić swoje produkty do raportu – zapraszamy!

Magdalena Burger
Redaktor naczelna kwartalnika Energetyka & Elektrotechnika
tel.. 505-139-335; 32/ 414 92 26
e-mail:mb@energetykaelektrotechnika.com
3/2015

www.energetykaelektrotechnika.com
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XXXVIII SZKOLENIE TECHNICZNE
„Nowe Rozwiązania w Energetyce i Elektrotechnice, Efektywność, Oszczędność, Bezpieczeństwo”
03-04 września 2015, Hotel Energetyk,
Nałęczów, k. Lublina
Redakcja magazynu techniczno-informacyjnego Energetyka&Elektrotechnika
ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w XXXVIII Szkoleniu Technicznym
„Nowe Rozwiązania w Energetyce i Elektrotechnice, Efektywność, Oszczędność, Bezpieczeństwo.”
Spotkanie odbędzie się 03-04 września – Hotel Energetyk – Nałęczów.
Przygotowaliśmy dla Państwa szerokie spektrum tematyczne obejmujące kompleksowe usługi
oraz nowe aplikacje dla sektora produkcyjnego.
Podczas trwania szkolenia każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat świadczący o udziale w warsztatach.

Szkolenie skierowane jest do następujących osób:

Energetyka&Elektrotechnika

• Główni Energetycy,
• Główni Elektrycy,
• Kierownicy Działów Energetycznych
i Elektrycznych,
• Dyrektorzy ds. Inwestycji,
• Kierownicy Produkcji,
• Operatorzy sieci,
• Dyrektorzy ds. Technicznych,
• Szefów i pracowników działów automatyki,
• Szefowie i pracownicy UR.

Ogólne zagadnienia:

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

Osoby kontaktowe:

Magdalena Burger – 505-139-335
Anna Gabruś-Ziętek – 661-652-718
Ryszard Hahn – 501-223-613

Zapraszamy do udziału!
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„Efektywne i Oszczędne Wykorzystanie Urządzeń w Inżynierii
Wodno-Ściekowej. Najnowsze Technologie i Diagnostyka Urządzeń”
15-16 października 2015, Hotel Górski Wolbórz, Polichno k. Piotrkowa Trybunalskiego

R

edakcja magazynu techniczno-informacyjnego Utrzymanie Ruchu i Diagnostyka ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału
w 39 Szkoleniu Technicznym
„Efektywne i Oszczędne Wykorzystanie Urządzeń w Inżynierii Wodno-Ściekowej. Najnowsze Technologie i Diagnostyka Urządzeń”

Spotkanie odbędzie się 15-16 października 2015, Hotel Górski Wolbórz, Polichno k. Piotrkowa Trybunalskiego. 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
Dyrektorów, kierowników, szefów i pracowników działu produkcji
Dyrektorów, kierowników, szefów i pracowników działu technicznego
Kierowników i pracowników ds. remontów
Inżynierów serwisu
Inżynierów procesu
Kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zakupy materiałów i urządzeń eksploatacyjnych
Głównych mechaników oraz specjalistów ds. mechanicznych
Szefów i pracowników działów automatyki.

39 szkolenie

„Efektywne i Oszczędne Wykorzystanie
Urządzeń w Inżynierii Wodno-Ściekowej.
Najnowsze Technologie
i Diagnostyka Urządzeń”

Ogólne zagadnienia:
• Nowoczesne zarządzanie – diagnostyka, monitorowanie i automatyka
•		Nowoczesne systemy opomiarowania sieci, przygotowanie i uzdatnianie wody w obiektach technologicznych
•		Bezpieczne sieci – Dobór właściwych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych
•		Badanie strat wody – aparatura pomiarowa, optymalizacja zużycia
•		Technologie i urządzenia do oczyszczania ścieków
Modernizacja i remonty – utrzymanie ruchu

Osoby kontaktowe:
Magdalena Burger – 505-139-335
Anna Gabruś-Ziętek – 661-652-718
Ryszard Hahn – 501-223-613

WAŻNE!!!

Zapraszamy do udziału!

3/2015
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39 SZKOLENIE TECHNICZNE
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XXXVII Szkolenie Techniczne
Oszczędne i Innowacyjne Rozwiązania
w Utrzymaniu Ruchu i Diagnostyce
oraz Modernizacje w Obiektach Przemysłowych
W dniach 17-18 czerwca 2015
odbyło się kolejne już szkolenie
organizowane przez magazyn
UTRZYMANIE RUCHU &
DIAGNOSTYKA, pod nazwą
„Oszczędne i Innowacyjne
Rozwiązania w Utrzymaniu
Ruchu i Diagnostyce oraz
Modernizacje w Obiektach
Przemysłowych.” Szkolenie
miało miejsce w Ośrodku Orle
Gniazdo w Hucisku k. Zawiercia.
W charakterze słuchaczy brało udział około
120 uczestników, niemalże z każdej gałęzi
przemysłu. Na sali wykładowej można było
spotkać przedstawicieli m.in.:
Energa Wytwarzanie S.A., Cementownia
Warta S.A., Kopex Machinery S.A., Kompania Piwowarska, Dąbrowskie Wodociągi,
Mleczarnia Lazur, Spółka Energetyczna Jastrzębie S.A., MPWiK Żywiec, Fa Krosno
S.A., ISD Huta Częstochowa, i wielu innych.

36

Partnerem Merytorycznym szkolenia została firma Doradztwo Przemysłowo-Gospodarcze Paweł Staworzyński, której serdecznie
dziękujemy.

I miejsce – Mitsubishi Electric
Europe B.V.
II miejsce – Turck Sp. z o.o.
III miejsce – Termo-precyzja Sp. j.

Podczas obrad została poruszona bardzo
szeroka problematyka dotycząca utrzymania
ruchu i diagnostyki w obiektach przemysłowych, wszelkich modernizacji i rozwiązań.
Liczne prelekcje wypełniające dwa dni szkolenia były bez wątpienia cennym źródłem
wiedzy dla uczestników sympozjum.

W odpowiedzi na liczne pytania ze strony
gości informujemy, że kolejne szkolenie przewidziane jest na 03-04 września 2015 i będzie dotyczyć „Nowych Rozwiązań w Energetyce i Elektrotechnice, Efektywności,
Oszczędności, Bezpieczeństwa.” Sympozjum
odbędzie się w Nałęczowie k. Lublina w hotelu „Energetyk”. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału!

W roli wystawców oraz prelegentów wystąpili przedstawiciele takich firm jak:
Tractel Polska Sp. z o.o., Omron Electronics Sp. z o.o., Apator Control Sp. z o.o.,
Termo-precyzja Sp.j., Siba Polska Sp. z o.o.,
Pruftechnik-Wibrem Sp. z o.o., Schneider
Electric Polska Sp. z o.o., Aste Sp. z o.o.
Po pierwszym dniu wykładów został
rozstrzygnięty konkurs na najlepsze stoisko
wystawowe, w którym nagrodzono:

Więcej informacji pod nr tel. 661-652-718
lub e-mail: a.gabrus@urd.com.pl
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41 SZKOLENIE
Efektywność w Automatyce,
Systemach Pomiarowych oraz
Bezpieczeństwo i Oszczędność

42 SZKOLENIE
WIOSENNE SPOTKANIE
BRANŻY SPOŻYWCZEJ
FOODTECH
Oszczędność i efektywność
w utrzymaniu ruchu,
modernizacja obiektów
przemysłowych w przemyśle
spożywczym. Nowe technologie. Bezpieczny produkt

43 SZKOLENIE
Nowe rozwiązania
w energetyce i elektrotechnice, efektywność, oszczędność,
bezpieczeństwo

45 SZKOLENIE
JESIENNE SPOTKANIE
WOD-KAN-EKO-TECH
Efektywne i Oszczędne
Wykorzystanie Urządzeń
w Inżynierii Wodno- Ściekowej. Najnowsze Technologie
i Diagnostyka Urządzeń

46 SZKOLENIE
Ciągłość w Procesach
Produkcyjnych bezpieczeństwo. Oszczędne technologie
i redukcja Kosztów

3/2015

Aparatura kontrolno-pomiarowa
Napędy i układy sterowania napędów
Zawory
Roboty przemysłowe i manipulacyjne
Automatyka przemysłowa
Elektronika przemysłowa
Bezpieczeństwo maszyn

Zakłady produkcyjne wszystkich gałęzi przemysłowych.
uczestnicy:
•
Kierownicy AKPiA.
•
Dyrektorzy ds. Technicznych
•
Główni Automatycy,
Szefowie Utrzymania Ruchu
•

•

•
•
•
•

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

Branża spożywcza:
•
Główni automatycy
•
Szefowie i pracownicy AKPiA
•
Szefowie i pracownicy działów technicznych
•
Główni inżynierowie
Dyrektorzy ds. technicznych i inwestycyjni
•
Kierownicy utrzymania ruchu
•
Szefowie i pracownicy działu utrzymania ruchu
•
Szefowie i pracownicy działu produkcji
•
•
Elektrycy
•
Pracownicy działów kontroli jakości
•
Pracownicy działów technologicznych

woj.
wielkopolskie

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przesyłanie i dystrybucja energii elektrycznej
Aparatura kontrolno pomiarowa,
systemy automatyki, sterowania i informatyki
Elektrotechniczne instalacje, sprzęt
Sieci niskiego i średniego napięcia
Systemy zasilające i sterujące
Systemy alarmowe i zabezpieczające
Inżynieria elektryczna i elektroniczna oraz usługi
Systemy oszczędności energii

Zakłady produkcyjne wszystkich gałęzi przemysłowych
•
Główni Energetycy,
•
Główni Elektrycy,
•
Kierownicy Działów Energetycznych i Elektrycznych,
•
Dyrektorzy ds. Inwestycji,
Kierownicy Produkcji,
•
Operatorzy sieci,
•
Dyrektorzy ds. Technicznych
•

woj.
małopolskie

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Automatyka przemysłowa
Aparatura kontrolno-pomiarowa
Diagnostyka
Napędy i układy sterowania napędów
Outsourcing dla utrzymania ruchu
Zawory
Gospodarka Smarownicza
Mechanika
Elektrotechnika

Zakłady produkcyjne wszystkich gałęzi przemysłowych.
•
Szefowie Utrzymania Ruchu,
•
Dyrektorzy Techniczni,
•
Kierownicy Działów Elektrotechnicznych,
•
Główni Inżynierowie Zakładów,
Dyrektorzy ds. Inwestycji,
•
Główni Automatycy
•

•

Nowoczesne zarządzanie – diagnostyka, monitorowanie i
automatyka
Nowoczesne systemy opomiarowania sieci, przygotowanie i
uzdatnianie wody w obiektach .
Bezpieczne sieci – Dobór właściwych materiałów
i rozwiązań konstrukcyjnych
Badanie strat wody – aparatura pomiarowa, optymalizacja
zużycia
Technologie i urządzenia do oczyszczania ścieków
Modernizacja i remonty – utrzymanie ruchu

•

III
dekada
kwietnia

woj. łódźkie

•
•
•
•
•

III
dekada
czerwca

I dekada
września

•

II dekada
paździer
nika

woj. łódzkie

•
•
•
•

III
dekada
listopada

woj.
dolnośląskie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Napędy i sterowanie
Robotyzacja
Zapobieganie awariom i przestojom podczas produkcji /
wczesne wykrywanie problemów
Podnoszenie efektywności produkcji
Aplikacje w procesach produkcyjnych
Technika liniowa
Kontrola jakości
Telemetria/ monitoring
Transport wewnętrzny
Komunikacja przemysłowa/ wewnątrzzakładowa
Utrzymanie Ruchu i Urządzeń
Logistyka
Łańcuchy
Dostawy
Bezpieczeństwo Pracy
Monitorowanie i diagnostyka w procesach produkcyjnych
Systemy wizualizacji produkcji
Systemy informatyczne w inżynierii produkcji

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dyr., kierowników, szefów i pracowników UR
Dyr., kierowników, szefów i pracowników działu produkcji
Dyr., kier., szefów i pracowników działu technicznego
Kierowników i pracowników ds. remontów
Inżynierowie serwisu
Inżynierowie procesu
Kadra kierownicza odpowiedzialna za zakupy materiałów i
urządzeń eksploatacyjnych
Głównych mechaników oraz specjalistów ds. mechanicznych
Szefowie i pracownicy działów automatyki.

•
Szefowie AKPiA
•
Dyrektorzy i szefowie dz. produkcji
•
Szefowie Utrzymania Ruchu,
•
Główni Inżynierowie Zakładów,
•
Dyrektorzy ds. Inwestycji,
Główni Automatycy
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44 SZKOLENIE
Oszczędne i Innowacyjne
Rozwiązania w Utrzymaniu
Ruchu i Diagnostyce oraz
Modernizacje w obiektach
przemysłowych

I dekada
marca

•
•
•
•
•
•
•

Hotel
MUFLON
Ustroń

Energetyka&Elektrotechnika

N

PLAN SZKOLEŃ 2016
asze spotkania na stałe wpisały się w kalendarz imprez branżowych i z każdym rokiem odnotowujemy wzrost zainteresowania ze strony
gości uczestniczących w kolejnych sympozjach. Poniżej prezentujemy Państwu harmonogram szkoleń na 2016 rok.

Imprezy branżowe

przewidziane w 2015 roku
Targi

Logistyka
Energetab

Rodzaj targów

Międzynarodowe Targi Logistyczne
Międzynarodowe Energetyczne
Targi Bielskie

Miejscowość

Strona www

i Technologii Materiałów i Produktów Metali

www.targikielce.pl

1-4
wrzesień 2015

Bielsko-Biała

www.energetab.pl

16-18
wrzesień 2015

Kielce

www.targikielce.pl

16-18
wrzesień 2015

Poznań

www.epla.pl

21-24
wrzesień 2015

Sosnowiec

www.exposilesia.pl

29 wrzesień-1 październik
2015

Kraków

www.easyfairs.com.pl

6-7
październik 2015

Poznań

www.drema.pl

6-9
październik 2015

Sosnowiec

www.exposilesia.pl

8-9
październik 2015

Kraków

www.targi.krakow.pl

13-15
październik 2015

Sosnowiec

www.exposilesia.pl

14-16
październik 2015

Sosnowiec

www.exposilesia.pl

19-21
październik 2015

Gdańsk

www.mtgsa.pl

23-24
październik 2015

Poznań

www.poleko.mtp.pl

27-30
październik 2015

Sosnowiec

www.exposilesia.pl

17-19
listopad 2015

Lublin

www.targi.lublin.pl

17-19
listopad 2015

Lublin

www.targi.krakow.pl

25-26
listopad 2015

Nieżelaznych

Epla

Energetyka&Elektrotechnika

Wirtotechnologia
Toolex
Stellmet
Oilexpo
Maintanance
Symas
Drema
Expolab
Eurotool
Blach-tech-expo
Robotshow

październik

Surfprotect
Technicon – Innowacje
Poleko
Rubplast Expo

listopad

Energetics
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Kompozyt Expo

Międzynarodowe Targi Tworzyw Sztucznych
i Gumy

Termin
- 2013

Kielce

Międzynarodowe Targi Aluminium

Aluminium & Nonfermet

wrzesień

wydarzenia
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wydarzenia branżowe

Energetyka&Elektrotechnika

Międzynarodowe Targi Metod
i Narzędzi do Wirtualizacji Procesów
Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii
Obróbki
Międzynarodowe Targi Stali Metali
Nieżelaznych Technologii i Produktu
Targi Olejów, Smarów i Płynów
Technologicznych dla Przemysłu
Targi Utrzymania Ruchu, Planowania
i Optymalizacji Produkcji
Targi Obróbki, Magazynowania, Transportu
i Logistyki, Materiałów Sypkich i Masowych
Międzynarodowy Salon Maszyn, Narzędzi
do Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego
Targi Analityki, Technik i Wyposażenia
Laboratorium
Targi Obrabiarek Narzędzi
i Urządzeń do Obróbki Materiału
Targi Obróbki Łączenia i Powlekania Blach
Targi Robotyzacji i Automatyzacji
w Przemyśle
Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń
Powierzchni
Targi Techniki Przemysłowej,
Nauki i Innowacji
Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska
Targi przemysłu Tworzyw Sztucznych
i Gumy
Lubelskie Targi Energetyczne
Targi Kompozytów Technologii i Maszyn
do Produkcji Materiałów Kompozytowych
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Przemysł chemiczny a ograniczenia
w dostawach energii
Polska Izba Przemysłu
Chemicznego (PIPC) apeluje
o skoordynowanie działań
w kwestii ograniczeń w
dostawach energii. Informuje, że
obecna sytuacja źle odbija się
na sektorze chemicznym co
owocuje negatywnymi
konsekwencjami dla całokształtu
polskiej gospodarki który jest
podstawą innych jej gałęzi.
PIPC podkreśla, że musimy myśleć o możliwości wystąpienia takich problemów na początku. – Zaapelowaliśmy do Polskich Sieci
Elektroenergetycznych, Urzędu Regulacji
Energetyki, Rady Ministrów i Ministerstwa
Gospodarki o wypracowanie mechanizmów
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skoordynowanych działań sektora i administracji publicznej w podobnych sytuacjach
– mówi dr Krzysztof Łokaj, dyrektor PIPC.
Sytuacja przemysłu chemicznego wpływa na wiele sektorów gospodarki dlatego
jakiekolwiek zaniedbanie jego potrzeb może
skończyć się tragicznie. Odbiorcami produktów chemicznych są głównie producenci
żywności, budownictwo, farmacja czy motoryzacja. – Specyfika produkcji chemicznej,
a zwłaszcza tematy związane z bezpieczeństwem na przykład konieczność zachowania
ciągłości procesowej, wyklucza niekontrolowane przerwy i istotne ograniczenia w dostawach energii – mówi przewodniczący rady
PIPC, Adam Leszkiewicz.
Aby ochronić się na wypadek długotrwałych problemów z liniami przesyłowymi PSE
apeluje do Ukrainy. Jak poinformowała IAR,
powołując się na zdanie członka zarządu

Polskich Sieci Elektroenergetycznych, Cezarego Szweda, Polska zawarła pakt ze
wschodnim sąsiadem, która pozwala na
dostarczenie stamtąd energii. Dzięki deklaracji PSE, jeśli będzie taka konieczność, będzie
mogło pobrać 100 MW.
Przedstawiciele branży chemicznej mają
nadzieję na to, że ich prośba wywoła zainteresowanie tym tematem. Przypominają, że
jednym z najważniejszych punktów jest
zwiększanie efektywności energetycznej –
Polska Izba Przemysłu Chemicznego prowadzi program „Energia dla Chemii”, którego
główną ideą jest m.in. zwiększenie efektywności energetycznej sektora chemicznego
– mówi dr Tomasz Zieliński, prezes Zarządu
PIPC. – To dzięki licznym inwestycjom realizowanym przez gałęzie przemysłu chemicznego w Polsce regularnie spada zużycie
energii przez zakłady przemysłowe – dodaje.
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Koronny projekt inwestycyjny
PGE – dwa nowe bloki
w Elektrowni Opole – osiągnął
pułap realizacji na poziomie
20%. Według harmonogramu
blok nr 5 zostanie podłączony
do sieci w lipcu 2018 r., a blok
nr 6 w lutym 2019 r. Nowe bloki
produkować będą do 12,5 TWh
energii elektrycznej rocznie,
co pozwoli zaspokoić potrzeby
ponad 4 mln gospodarstw
domowych.

W oficjalnym ogłoszeniu PGE poinformowało o ukończeniu procesu betonowania fundamentów kotłów nr 5 i 6. Teraz Mostostal
Warszawa rozpoczął budowę konstrukcji
stalowej kotła bloku nr 5, a planowany koniec
prac jest przewidziany na czerwiec 2016 roku.
Elementy konstrukcji głównej zamocowane
zostaną za pomocą żurawia wieżowego
o wysokości 130 metrów i maksymalnym
udźwigu 124 ton, ustawionego w środku kotła. Na główną konstrukcję stalową kotłowni
składa się około 100 elementów, które mocowane będą w osiach o wymiarach
30 na 30 metrów i wysokości 120 metrów.
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Inwestycja przebiega zgodnie
z planem
–Inwestycja, realizowana zgodnie z planem
i przy pomocy polskich firm, z powodzeniem
wchodzi w kolejny bardzo ważny etap. To
bardzo dobra informacja dla akcjonariuszy
spółki, ponieważ dwa wysokosprawne bloki

energetyczne w Elektrowni Opole podniosą
wartość Grupy Kapitałowej PGE. Aby projekt
był opłacalny ważne będzie m.in. zastosowanie najnowszych technologii pozwalających
uzyskać sprawności netto w produkcji energii elektrycznej o ok. 25 proc. wyższą od
obecnie stosowanych w polskiej energetyce.
Realizacja tego projektu pozwoli ponadto na
znaczące ograniczenie oddziaływania elektrowni na środowisko – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy
Energetycznej.
Zgodnie z planem po zakończonym
montażu konstrukcji głównej kotła rozpoczną
się prace nad stalowym rusztem zewnętrznym, który będzie wciągany przy użyciu
wciągników hydraulicznych. Prace na tym
etapie potrwają około tygodnia.
Budowa dwóch bloków o łącznej mocy
1800 MW realizowana przez PGE Górnictwo
i Energetyka Konwencjonalna, spółkę z Grupy Kapitałowej PGE, jest największym spośród obecnie realizowanych kontraktów
energetycznych w Polsce, ale i największą
inwestycją w przemyśle po 1989 roku. Wart
blisko 11,6 mld zł projekt na rzecz Grupy
Kapitałowej PGE wykonuje konsorcjum firm:
Rafako, Mostostal Warszawa, Polimeks-Mostostal przy współudziale Alstom Power,
będącym generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum.

43

aktualności z branży
kable
aktualności
z branży
kable // przewody
przewody

Kolejny etap budowy potrwa do
czerwca 2016 roku

W pierwszej kolejności zostaną zamontowane
największe elementy, czyli słupy główne
o wadze około 90 ton każdy. Jeden z nich
został postawiony wczoraj, 17 sierpnia. Materiały niezastąpione do realizacji całego etapu
inwestycji przechowywane będą na terenie
o łącznej powierzchni około 12 000 m².
– O skali i stopniu skomplikowania montażu konstrukcji kotła mówią liczby. Na ostatnim etapie prac, zapoczątkujemy również
budowę konstrukcji drugorzędowej, który
zamontowany zostanie przy pomocy sześciu
żurawi wieżowych. Podobnie jak budowla
główna, konstrukcja drugorzędowa zamocowana będzie do wysokości 120 metrów.
Szacowana liczba konstrukcji drugorzędowej
to około 20 000 ton na każdy z bloków.
Praca przy tak trudnym planie wymaga odpowiedniego zaprojektowania, użycia specjalnego sprzętu oraz angażacji wyspecjalizowanych inżynierów – jesteśmy na to
przygotowani – mówi wiceprezes zarządu
ds. produkcji Mostostal Warszawa, Jose
Angel Andres Lopez.
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Realizacja nowych bloków
w Opolu na poziomie 20%
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Publikacja projektu Polityki
Energetycznej Polski przez
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Gospodarki
opublikowało projekt Polityki
Energetycznej Polski do 2050
roku. bardzo Dokument jest
bardzo ważny, ponieważ określa
długoterminową strategię
energetyczną naszego kraju.
Konsultacje nad projektem będą trwały do
18 września br. Wtedy w zależności od
ilości i jakości uwag zgłoszonych w konsultacjach międzyresortowych i społecznych Ministerstwo Gospodarki przyjmie
ostateczną wersję dokumentu – mówi
rzeczniczka Ministerstwa Gospodarki
Danuta Ryszkowska-Grabowska. – Istotne znaczenie będzie mieć też procedowa-
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nie dokumentu od przedłożenia pod obrady KSE do zatwierdzenia przez Radę Ministrów. W tym czasie poszczególne resorty mogą zgłaszać swoje dodatkowe
uwagi, które również mogą wpłynąć na
ostateczny kształt dokumentu oraz termin
jego przyjęcia – dodaje.
–Polityka energetyczna Polski do roku
2050 jest kluczowym dokumentem dotyczącym przyszłości polskiego systemu
elektroenergetycznego. Powinna dostarczać odpowiedzi jak transformować polski
sektor energetyczny, aby prądu w gniazdku nie zabrakło. Nie wiadomo jeszcze, czy
nowy rząd po wyborach będzie się identyfikował z obecnym projektem polityki
energetycznej.

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło
wizję rozwoju sektora energetycznego,
z której dużą część stanowią założenia
i prognozy. Nie znajdziemy tam jeszcze
zbyt wielu dokładnych informacji. Jest to
spowodowane tym, że resort zamówił
właśnie kolejną prognozę zapotrzebowania na paliwa i energię do 2050 roku.
W Polsce bardzo potrzebna jest debata
na temat przyszłości sektora energetycznego.
– Wobec problemów surowcowych, niedoborów mocy w systemie i wysokich cen prądu
na rynku hurtowym. Polska potrzebuje nowoczesnej polityki energetycznej, która wyznacza kierunki rozwoju sektora energetycznego
bazując na międzynarodowych nowościach,
a nie próbuje bronić tego, co było.
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Już ponad rok trwają prace nad
nową ustawą o efektywności
energetycznej. Czasu na jej
przyjęcie jest coraz mniej – już
za 3 miesiące skończy się
kadencja parlamentu, a prace
nad regulacją nie rozwijają się.
Jest kilka powodów, dla których konieczne
jest przyjęcie zaktualizowanych ustaw. Po
pierwsze, ponad rok temu – w czerwcu
2014 roku, minął termin implementacji przez
Polskę dyrektywy 2012/27/UE w sprawie
efektywności energetycznej. Konsekwencją

nie dotrzymania terminu unijnego mogą być
poważne kary finansowe nakładane na kraj
członkowski, a opłacane z budżetu państwa,
na który wszyscy obywatele się składają.
Drugim powodem jest ustawa o efektywności energetycznej z 2012 roku, która
przestaje obowiązywać pod koniec 2016,
a mechanizm wsparcia inwestycji w efektywność energetyczną – tzw. białe certyfikaty,
z końcem marca 2016 roku.
Kolejnym powodem jest nasza gospodarka. Pomimo ciągłej poprawy efektywności
wykorzystania energii wciąż zużywa o kilka-

naście procent więcej energii na jednostkę
PKB niż wynosi średnia unijna, a od krajów
zachodniej Europy dzieli nas bardzo duży
dystans. Racjonalne i oszczędne gospodarowanie surowcami energetycznymi cechuje
najnowocześniejsze gospodarki, zwiększa
bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze
państwa oraz poprawia stan środowiska.
Polska ma bardzo ambitne cele. Zadeklarowała zmniejszenie zużycia energii
o 13,6 Mtoe do 2020 roku. Poprzednie cele
ustanawiała dyrektywa 2006/32/WE, i dotyczyły one zmniejszenia zużycia energii o 1,02
Mtoe do 2010 r. i o 4,59 Mtoe do 2016 r.
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Efektywność Energetyczna
– duże zmiany w ustawie
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Odazotowanie spalin
w EC Siekierki
PGNiG Termika otrzymała oferty
na budowę instalacji SNCR dla
kotłów K5,K6,K7 na Siekierkach.
Zamawiający na ten projekt
przewidział 19,680 mln zł.
Inwestycja powinna zostać
zrealizowana w okresie od
połowy września tego roku do
końca marca 2017 roku.
Pierwszą ofertę złożyła firma Energotechnika-Energorozruch, jej wartość to 19,876 mln zł.
Druga, należy do Bilfinger Infrastructure.
Kwota na jaką firma wycenia swoje usługi to
21,930 mln zł. Ostatnią propozycję złożyła
firma ERC Technik GmbH, a w tym wypadku
cena to 17,814 mln zł.
Jest to drugie postępowanie na instalację
odazotowania spalin. Pierwsze, zostało unieważnione, a spółka poparła swoją decyzję, że
„nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu”. Swoje propozycje złożyły wtedy
firmy Energotechnika-Energorozruch

(22,85 mln zł brutto) i ERC Technik GmbH
(12,12 mln zł brutto). Budżet inwestora wynosił tyle samo co teraz.
Ważnym aspektem uwzględnianym
w ofertach jest też zawartość amoniaku

w popiele lotnym. Najmniejszy współczynnik zaproponowała firma ERC Technik
GmbH, 60 mg/kg. Pozostali oferenci zaproponowali 85 mg/kg – Energotechnika-Energorozruch oraz 100 mg/kg – Bilfinger Infrastructure.

Budowa ciepłowni w Bytomiu za 50 mln zł
Fortum planuje wybudować
w Bytomiu nową ciepłownię,
wyposażoną w kocioł WR-25.
Inwestycja ma powstać na
terenie bytomskiej
elektrociepłowni Miechowice,
a jej wartość wyniesie około
50 mln zł. Budowa rozpocznie
się na przełomie września
i października i potrwa do końca
2016 roku.

ZEC Bytom w 2010 roku. Przedsięwzięcie
ma kluczowe znaczenie w strategii inwestycyjnej Fortum dla Śląska oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła dla
mieszkańców Bytomia. Budowa ciepłowni
z kotłem WR-25 to pierwsza inwestycja w
tym mieście, mająca na celu zastąpienie
istniejących jednostek, tak by w przyszłości
moce wytwórcze Fortum na Śląsku były

niezawodne, przyjazne środowisku, a także
dostosowane do potrzeb rynku – komentował dla dziennikarzy Adam Kampa, manager
ds. rozwoju elektrociepłowni.
W tym roku jeden z kotłów elektrociepłowni w Miechowicach musi zostać wyłączony, z uwagi na dyrektywy unijne. Zastępowanie wysłużonych jednostek nowymi, niskoemisyjnymi źródłami, jest częścią działalności.

Nowa ciepłownia firmy Fortum będzie samodzielną jednostką, mogącą pracować niezależnie od miechowickiego zakładu. Obiekt
będzie stanowił rezerwę dla istniejącej infrastruktury ciepłowniczej w Bytomiu, docelowo
zaś ma pełnić funkcję źródła szczytowego dla
nowej elektrociepłowni w Zabrzu, która od
2018 roku będzie produkowała ciepło dla
mieszkańców Bytomia i Zabrza.
– Nad koncepcją nowego źródła w Bytomiu pracowaliśmy już od momentu przejęcia
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KOD

MIEJSCOWOŚĆ

ULICA

dolnośląskie

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

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

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

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

łodzkie

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

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

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

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

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

małopolskie

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

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

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

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

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

kujawsko-pomorskie

NAZWA JEDNOSTKI

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

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

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

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

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

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

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

20-207
21-400
24-100

LUBLIN
ŁUKÓW
PUŁAWY

TURYSTYCZNA 9
MIĘDZYRZECKA 74
DĘBLIŃSKA 6A

1/2015

lista
listakolporterów
kolporterów

KONTAKT

AEP SP. Z O.O.
AKKOP KOPEREK S.J.
ELEKTROTECHNIKA MORS SP. Z O.O.
ELEKTROSKANDIA POLSKA S.A.
FEGA POLAND SP. Z O.O.
FRANPRESS-CENTRALA
HURTOWNIE ELEKTRYCZNE KOPEL SP. Z O.O.
HURTOWNIA ARTYKUŁÓW ELEKTR. ELHURT
KACZMAREK ELECTRIC
ŁODYGA SP. Z O.O.
ONNINEN SP. Z O.O.
PHE NOWA FRANCE SP. Z O.O.
PZ „MORS” SP. Z O.O.
PHUP „TEM”
SCHRACK ENERGITECH. BIURO HANDLOWE
TIM S.A.
TIM S.A. HURTOWNIA WROCŁAW
TIM S.A. HURTOWNIA WAŁBRZYCH
TIM S.A. AHURTOWNIA LEGNICA
TIM S.A. CENTRALA
TIM S.A. HURTOWNIA KŁODZKO
TIM S.A. HURTOWNIA JELENIA GÓRA
TIM S.A. HURTOWNIA GŁOGÓW

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GDAŃSK
GDYNIA
KWIDZYN
GDYNIA
GDAŃSK

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

lubelskie

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

podkarpackie
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pomorskie

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

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

wielkopokskie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OLSZTYN
OLSZTYN
GIŻYCKO
ELBLĄG
OLSZTYN
OLSZTYN
OLSZTYN

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

warmińsko
-mazurskie

zachodniopomorskie

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

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

49

śląskie
mazowieckie

Energetyka&Elektrotechnika

lista
listakolporterów
kolporterów

Energetyka&Elektrotechnika

50

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

3/2015

ZAPRASZAMY NA TARGI ENERGETAB 2015
Hala A Stoisko 68 na antresoli

