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Kup FLIR E60(bx) i skorzystaj ze zniżek
oraz bezpłatnych akcesoriów
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Energetyka&Elektrotechnika

P

rzed Państwem ostatnie w tym roku wydanie kwartalnika
„Energetyka&Elektrotechnika”.

Pod koniec roku każda firma, korporacja, przedsiębiorstwo czy
fabryka dokonuje podsumowań, analiz oraz wytyczania kierunków
rozwoju. Nasza redakcja również poczyniła takie zestawienia,
z których jednoznacznie wynika że „Energetyka&Elektrotechnika”
staje się coraz popularniejsze, z miesiąca na miesiąc odnotowujemy rosnącą liczbę czytelników oraz prenumeratorów.
Jestem przekonana, że ta tendencja nie ulegnie zmianie i zawsze będziemy podążać za Państwa potrzebami i oczekiwaniami.
Jednocześnie chciałabym poinformować o konferencjach, jakie
planujemy zorganizować w roku 2016 – więcej na str. 4.
Obiecuję, że cały zespół dołoży wszelkich starań by czasopismo było dla naszych czytelników źródłem inspiracji, wiedzy
o nowych urządzeniach, technologiach oraz rozwiązaniach dedykowanych inżynierii przemysłowej.
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Korzystając z okazji pragnę również zaprosić Państwa na
40 konferencję „Ciągłość w procesach produkcyjnych, bezpieczeństwo, oszczędne technologie i redukcja kosztów”,
która odbędzie się 26-27.11.2015 w Karczowiskach k. Lubina
(dolnośląskie), hotel Chata Karczowiska. Spotkanie będzie dotyczyć usprawnień w procesach produkcyjnych, redukcji kosztów,
monitorowania i diagnostyki itp., a gościć będziemy m.in.: głównych automatyków, szefów, pracowników działów technicznych,
dyrektorów i kierowników ds. technicznych oraz ds. inwestycji.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na str. 19.
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prenumerata

S

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

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

TERMIN

MIEJSCE

26-27
listopada

woj. dolnośląskie
hotel CHATA KARCZOWISKA
Karczowiska

Efektywność w Automatyce, Systemach
Pomiarowych oraz Bezpieczeństwo
i Oszczędność
42 SZKOLENIE

11-12 lutego

woj. śląskie
hotel MUFLON
Ustroń

Efektywność, Oszczędność, Bezpieczeństwo
w Energetyce i Elektrotechnice. Najnowsze
Rozwiązania w Utrzymaniu Ruchu
42 SZKOLENIE

24-25 marca

woj. wielkopolskie
hotel Poznański
Luboń

Utrzymanie Ruchu w Energetyce. Efektywność,
Redukcja Kosztów, Najnowsze Technologie
i Diagnostyka Urządzeń
43 SZKOLENIE

24-25 marca

woj. wielkopolskie
hotel Poznański
Luboń

28-29 kwietnia

woj. wielkopolskie
hotel Delicjusz
Stęszew

16-17 czerwca

woj. łódzkie
hotel Górski
Polichno

8-9 września

woj. dolnośląskie
Hotel Śląsk
Wrocław

20-21
października

woj. kujawsko-pomorskie
hotel Brda
Bydgoszcz

29-30
listopada

woj. małopolskie
hotel Mercure
Racławice

40 SZKOLENIE
Ciągłość w Procesach Produkcyjnych,
Bezpieczeństwo, Oszczędne Technologie
i Redukcja Kosztów
41 SZKOLENIE

WODKAN-EKOTECH
Efektywne i Oszczędne Wykorzystanie Urządzeń
w Inżynierii Wodno- Ściekowej. Najnowsze
Technologie i Diagnostyka Urządzeń
44 SZKOLENIE
FOODTECH
Oszczędność i Efektywność w Utrzymaniu Ruchu,
Modernizacja Obiektów Przemysłowych
w Przemyśle Spożywczym. Nowe Technologie.
Bezpieczny Produkt
45 SZKOLENIE
szynowy/kołowy
46 SZKOLENIE
Oszczędne i Innowacyjne Rozwiązania
w Utrzymaniu Ruchu i Diagnostyce
oraz Modernizacje w Obiektach Przemysłowych
47 SZKOLENIE
Ciągłość w Procesach Produkcyjnych, Bezpieczeństwo,
Oszczędne Technologie i Redukcja Kosztów
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model EX603C01, typ: ICP®, przeznaczony do stosowania w strefie zagrożonej wybuchem. Jednopunktowa kalibracja zgodna z normą ISO 17025.
• Czułość (±10%): 100 mV/g
• Zakres pomiarowy: ±50 g
• Zakres częstotliwości (±3 dB):
0,5 do 10 000 Hz
• Rozdzielczość pasmowa: 350 µg
• Obudowa: Stal nierdzewna
• IP: 68
• Wymiary (Wysokość x Klucz):
42 x 18 mm
• Waga: 51 gramów
• Montaż: 1/4-28 UNF, żeński
• Złącze: góra, 4-pin, Bayonet
• Akcesoria: metryczna i niemetryczna śruba montażowa

•
•
•

nie wymaga doprowadzenia wody chłodzącej
za panelem nie ma rur ani okablowania
wysoko wydajny kationit stosowany w przemyśle jądrowym
– zmiana barwy wskazuje poziom zużycia żywicy.

Nowa seria osuszaczy chłodniczych
StarlettePlus-E
StarlettePlus-E SPE, nową energooszczędną serię osuszaczy z Parker
HIROSS, zaprojektowaną do osuszania sprężonego powietrza w zastosowaniach przemysłowych i ogólnych, wymagających ciśnieniowego punktu rosy 3°C, wg ISO 8573-1: 2010, klasa 4, cechuje
mniejszy układ chłodniczy, wysoka sprawność energetyczna i niska
emisja CO2. Parker HIROSS Starlette Plus-E to na rynku osuszaczy
rozwiązanie z najniższymi kosztami eksploatacyjnymi i najmniejszym
wpływem na środowisko.
Parker Hannifin Sales Poland Sp. z o.o.
www.parker.com, www.parker.pl
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Przemysłowy czujnik drgań

Firma INEE

www.inee.pl
www.kvm-tec.com

Szafa SZE3

Dlaczego pomiary tlenu
rozpuszczonego są krytyczne?
W trakcie rozruchu elektrowni, aż
do ustabilizowania się ciśnienia
i temperatury, stężenie tlenu rozpuszczonego podlega znacznym
zmianom, a utrzymanie DO
w odpowiednich granicach jest
istotne w ochronie przed korozją.

Firma ZPAS wprowadziła do produkcji nowy typ szafy dedykowanej
głównie na potrzeby rynku energetycznego i automatyki.
Zastosowanie nowego profilu zamkniętego poszerzyło ofertę firmy
o szafy skręcane o stopniu szczelności IP 54, które obok dotychczas
produkowanych szaf spawanych stanowią ciekawą alternatywę do
zabudowy różnych urządzeń. Profil jest otworowany w kilku płaszczyznach, co pozwala na lepsze wykorzystanie miejsca w szafie pod
konstrukcje różnego typu stelaży.
www.zpasgroup.pl/sze3

System pomiaru przewodności kationowej po odgazowaniu
– DCC1000 dokonuje pomiaru
trzech parametrów przewodności: właściwej, kationowej i kationowej po odgazowaniu.
• dostępny jest też pomiar wyliczonego pH i stężenia CO2 w ppm
• system jest w pełni niezależny
4/2015
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oferuje extendery KVM firmy kvm-tec, umożliwiające przesyłanie sygnału wideo i komunikację urządzeń peryferyjnych na duże odległości
– do 300 m kablem CAT5 oraz do 20 km światłowodem przy rozdzielczości do 1920 x 1200 px, bez opóźnień i utraty jakości. W połączeniu
z monitorem dotykowym uzyskujemy terminal/panel HMI (także
w strefach Ex) o wydajności podłączonego komputera, który może
pracować np. w serwerowni, a w razie potrzeby możemy go szybko
wymienić.
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Nowa rodzina liczników energii
ASTec PRO 380
Liczniki serii ASTec to 4-modułowe liczniki energii przeznaczone do
pracy w sieci 3-fazowej 3/4-przewodowej z pomiarem bezpośrednim
do 100 A lub półpośrednim. Do dyspozycji mamy komunikację Modbus RTU, M-Bus lub wyjścia impulsowe. Posiadają wysoką klasę
dokładności (B) oraz szeroki zakres temperatury pracy od –25 °C do
+ 55 °C.
Liczniki mierzą ponadto 60 dodatkowych zmiennych takich jak:
energia czynna i bierna zarówno pobierana, jak i oddawana, moce,
prądy, napięcia oraz cosφ.
Dodatkowo liczniki posiadają złącze IR przeznaczone do parametryzacji licznika i do nastawy parametrów w wyświetlanych w trybie
pętli. Wyposażone są również w dodatkowy rejestr
na pomiar energii częściowej (kasowalnej) oraz mają możliwość
wyboru 5 trybów wskazania energii całkowitej.

Optim Plug & Play – Najdokładniejsze
baterie kondensatorów firmy Circutor
Automatyczna bateria
kondensatorów CIRCUTOR zawiera trójfazowe
kondensatory w cylindrycznej aluminiowej obudowie oraz trójfazowe
styczniki służące do ich
załączania. Całość jest
sterowana przez regulator
współczynnika mocy typu
Computer MAX 6 P&P.
W szafie umieszczony jest
blok zacisków do podłączenia zewnętrznego
przekładnika prądowego
S1-S2 oraz 2-biegunowy
wyłącznik nadprądowy do
ochrony zasilania pomocniczego. W przypadku,
gdy oprócz regulacji
współczynnika mocy chcemy dodatkowo mieć kontrolę nad wszystkimi parametrami naszej sieci, w miejsce standardowego rozwiązania
baterię możemy wyposażyć w regulator z analizatorem parametrów
sieci typu Computer SMART 6 III. Dzięki takiemu rozwiązaniu przejrzyście możemy nadzorować zdarzenia w naszej sieci,
a poprzez port RS485 czynności te możemy dokonywać zdalnie
z naszego komputera PC.

6

4/2015

Energetyka&Elektrotechnika

Energetyka&Elektrotechnika

NG-9 – nowa Generacja analizatora
parametrów sieci, pomiar 9 obwodów
1-fazowych
NG9 to innowacyjny, a zarazem unikatowy układ pomiarowy dostępny
na rynku.
Oferuje elastyczność, jak i prostotę, a dzięki temu obniżenie kosztów produkcji oraz montażu w porównaniu do innych urządzeń dostępnych na rynku.

Główne cechy miernika to:
•
•
•
•

elastyczność – pomiar od 1 do 2 000 A dzięki zastosowaniu wysokiej klasy Cewek Rogowskiego,
dokładność – klasa 0,5 % w całym zakresie pomiarowym,
pomiar – 160 parametrów wyświetlanych na ekranie LCD lub na
innym urządzeniu poprzez protokół Modbus-RTU,
uniwersalność – możliwość jednoczesnego zastosowania w urządzeniu Cewek Rogowskiego lub przekładników z otwieranym
rdzeniem dla pomiaru układów 1-fazowych, 3-fazowych lub mieszanych.
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Analizatory jakości energii klasy A,
firmy A-Eberle
PQI-DA Smart – to nowy stacjonarny analizator jakości energii do
montowania na szynie DIN w szafach sterowniczych lub obudowach.
Analizator ten jest zgodny z IEC-61000-4-30 dla urządzeń w klasie A.
Klasa A jest poświadczona przez amerykańskie laboratorium PSL.
Dobra cena otwiera drogę do zastosowań w przemyśle i energetyce.
PQBox 150 – to nowy, przenośny analizator jakości energii do
„harówki w terenie”. Posiada certyfikat kasy A (wydany przez PSL) Jest
to dobre cenowo urządzenie przeznaczone dla energetyków, serwisantów i elektryków. Dzięki tym urządzeniom jakość energii w klasie
A jest dostępna od zaraz „dla każdego”

4/2015
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Andrzej Łobzowski, Wojciech Szkolnikowski

Dobry (mikro)klimat sprzyja
Tytułem wstępu
W zamieszczonym w numerze 05/2013
magazynu Pomiar artykule pt. „Otwórz okno,
trzeba przewietrzyć”, pisaliśmy o konieczności wentylacji pomieszczeń, w których pracują ludzie, z uwagi na zwiększone stężenie
ditlenku węgla w powietrzu, wynikające
z naturalnego procesu oddychania.
W przypadkach, kiedy w budynku mamy
otwierające się okna, sprawa jest prosta ponieważ powietrze zewnętrzne jest zawsze
„świeższe” niż wewnętrzne i zawsze można
pomieszczenie przewietrzyć (gorzej w przypadku ostrych mrozów lub lokalnych zanieczyszczeń, np. pobliska spalarnia śmieci lub
oczyszczalnia ścieków).
Nowoczesne biurowce posiadają systemy wentylacyjne wymuszające cykliczną
wymianę powietrza w pomieszczeniach,
gdzie okna są nie otwieralne.

Co to jest komfort czy
dyskomfort cieplny?
Przyjmuje się, że dla danego człowieka
istnieją dwa warunki komfortu cieplnego.
Pierwszy zakłada, że kombinacja wartości
temperatury skóry θsk i głębokiej ciepłoty tj.
temperatury θcr ciała (ang. core temperature)

Rys. 1. Strefa komfortu cieplnego we
współrzędnych temperatury ścian θs
i wilgotności względnej powietrza Ua
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zapewni odczuwanie środowiska termicznego jako neutralnego.
Drugim warunkiem jest spełnienie cieplnego bilansu ciała człowieka co oznacza, że
ciepło wytworzone przez metabolizm HM,
powinno być równe ilości ciepła oddawanej
przez człowieka w różnych strumieniach.
Polskie normy określają, że temperatura
w pomieszczeniu powinna wynosić latem 2023°C przy założeniu średniej aktywności fizycznej użytkowników oraz 18-20°C zimą. Jednocześnie prędkość ruchu powietrza nie powinna
być większa niż 0,4 m/s latem i 0,2 m/s zimą.
Nie mniej ważna jest także wilgotność względna
powietrza w pomieszczeniu. Zalecany zakres
wilgotności zimą to 40-60% (przy założonej
temperaturze 18-20 stopni) jednak nie mniej niż
30%. Latem zaś wilgotność nie powinna przekraczać 70%. Wilgotność wychodząca poza
zalecane granice (w górę i w dół) powoduje
dyskomfort.

A co z oddychaniem?
Ważny dla komfortu oddychania jest skład
powietrza, czyli głównie zawartość w nim
tlenu, a również jego czystość. Powietrze
zewnętrzne jest coraz trudniej uznać za czyste, jednak i tak stężenie zanieczyszczeń jest

w nim zawsze nawet kilkunastokrotnie mniejsze niż wewnątrz budynku. Dlatego zwykło się
określać powietrze na zewnątrz, świeżym.
Określenie składu i czystości powietrza
wewnętrznego nie jest proste. Dlatego przy
uproszczonym badaniu jakości powietrza,
przyjmuje się za punkt odniesienia zawartość
w nim najczęściej dwutlenku węgla CO2,
a również tlenu O2.

Czy są jakieś przepisy, akty
normatywne?
Są dwie Polskie Normy: PN-ISO 62421:1999 – Budownictwo – Wyrażanie wymagań użytkownika – Wymagania termiczne.
W normie ustalono sposób wyrażania, określania i identyfikowania wymagań termicznych użytkowników budynków. Opisano wymagania użytkownika i parametry stosowane
do ich wyrażania. Określono jednostki pomiarowe i sposób oszacowania.
Oraz PN-ISO 6242-2:1999 – Budownictwo – Wyrażanie wymagań użytkownika – Wymagania dotyczące czystości powietrza.
W normie ustalono sposób określania, wyrażania i wartościowania wymagań użytkowników. Opisano wymagania użytkownika i parametry stosowane do ich wyrażania. Określono
jednostki pomiarowe i sposób oszacowania.
Kolejnym, ważnym aktem jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833).
W rozporządzeniu tym podane są dwa progi
dopuszczalnego stężenia: NDS 0,5% i NDSCh
1,5% CO2, oraz podane są ich definicje:
• najwyższe dopuszczalne stężenie NDS
– wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika
w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu
pracy, określonego w kodeksie pracy,
przez okres jego aktywności zawodowej
4/2015
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Rys. 2. Narastanie odsetka niezadowolonych ze
wzrostem stężenia CO2 ; dane z dokumentu CEN
CR 1752:1998 i dane z projektu prEN 15251:2005
powiązanego z dyrektywą z 2002 r. nt. jakości energetycznej budynku

•

Określone są graniczne progi zawartości
dwutlenku węgla, które uznaje się za miernik
jakości powietrza. Zawartość dwutlenku węgla w powietrzu określa się jednostką ppm
określającą liczbę cząstek pierwiastka chemicznego (w tym wypadku CO2) na milion
cząstek roztworu (w tym wypadku powietrza).
Choć w Polsce, a także w wielu innych
krajach nie ma jasno postawionych wymagań
w zakresie zawartości CO2 w powietrzu wewnętrznym, przyjmuje się, że nie powinna ona
wynosić więcej niż 1000 ppm. Dla porównania
zawartość CO2 w czystym powietrzu atmosferycznym wynosi około 350-450 ppm. Stężenie
CO2 w pomieszczeniu zależy w znacznym
stopniu od ilości powietrza świeżego doprowadzanego z zewnątrz.
Za próg bezpieczeństwa podczas
8 godzinnego dnia pracy przyjmuje się stężenie
CO2 równe 5000 ppm (cząsteczek CO2 na milion cząsteczek powietrza, 5000 ppm = 0,5%).
Jest to jednak próg bezpieczeństwa, a nie kom-

fortu i wpływu na zdrowie. Narzekania na jakość
powietrza z reguły pojawiają się w sytuacji
w której stężenie CO2 przekracza 600-800 ppm,
a nasilają powyżej 1000 ppm. Według różnych
standardów międzynarodowych zalecane stężenie CO2 dla bardzo dobrej jakości powietrza to
poniżej 600 ppm, dla dobrej jakości powietrza
jest rzędu 600-1000 ppm, a akceptowalne
1000-1400 ppm (EN 13779, CDC, IDPH,
IAQUK, OSHA, EngineeringToolBox), przy czym
stężenie CO2 przekraczające 1000 ppm często
interpretuje się (np. OSHA) jako powód konieczności poprawy wentylacji w budynku.
Równie niebezpieczny jest ubytek tlenu
w powietrzu. Niedobór tlenu jest przyczyną
największej ilości zgonów wśród pracowników
narażonych na kontakt z różnymi gazami.
Normalne stężenie tlenu w powietrzu atmosferycznym wynosi około 20,9% (objętościowo). Już przy spadku stężenia o kilka
procent, do około 17%, człowiek staje się
ospały, ma poczucie duszności, zaburzony jest
proces myślenia i następują zaburzenia koordynacji ruchowej.
Przebywanie w atmosferze zawierającej
tylko 14 ... 15% tlenu w krótkim czasie prowadzi do śmierci przez uduszenie. Podobnie
niebezpieczny może być wzrost stężenia
tlenu w powietrzu. Człowiek może go odczuwać jako stan euforii, podniecenia emocjonalnego. Dodatkowo, po przekroczeniu stężenia
około 24% gwałtownie wzrasta palność
większości materiałów. Wszystkie palne stają
się skrajnie łatwopalnymi. Nawet normalnie

Jesteśmy przygotowani na okoliczność monitoringu parametrów środowiska pracy
w zakresie komfortu cieplnego i oddechowego.
Na Rys. 3 prezentujemy układ takiego systemu.
Oferowany zestaw przyrządów pomiarowych
do ciągłego monitorowania mikroklimatu pomieszczeń składa się z miernika stężenia
dwutlenku węgla LB-856, do którego dołączone są elementy zewnętrzne: czujnik tlenu LB-856-O2, termohigrometr LB-710AL oraz
opcjonalnie dodatkowy czujnik temperatury
dowolnego medium. Zestaw zapewnia pomiar:
• temperatury powietrza;
• wilgotności względnej powietrza;
• stężenia dwutlenku węgla CO2;
• stężenia tlenu O2;
• temperatury dowolnego medium
(np. temperatury grzejników).
Kompletacja zewnętrznych czujników
może być dowolnie modyfikowana.

Czy dane pomiarowe
są rejestrowane?
Miernik stężenia LB-856 posiada wbudowaną pamięć rejestracji umożliwiającą automatyczny zapis wszystkich wyników pomiarów:
stężenia CO2, O2, temperatury i wilgotności.
Wyniki pomiarów są udostępniane prze interfejs Ethernet, co pozwala na łatwą integrację
przyrządu z infrastrukturą sieciową i systemem klimatyzacji i wentylacji, w które wyposażony jest każdy współczesny budynek.

I na koniec
Zapraszamy na stronę internetową www.label.pl, gdzie oprócz kompletnej oferty firmy
LAB-EL, prezentujemy artykuły tematyczne,
opracowania specjalistyczne, wyniki badań,
prace dyplomowe i wiele innych.

Rys. 3 Zestaw rejestratora parametrów środowiskowych
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nie powinno spowodować ujemnych
zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń;
najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe NDSCh – wartość średnia stężenia,
które nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika,
jeżeli występuje w środowisku pracy nie
dłużej niż 15 minut i nie częściej niż
2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1 godzina.

Czy firma LAB-EL może
zaoferować przyrządy do
monitoringu stężenia CO2 i O2?

Energetyka&Elektrotechnika

trudno zapalne ubrania mogą stać się źródłem pożaru.
Samoistny wzrost czy spadek stężenia
tlenu O2 w powietrzu, nie nastąpi, jednakże
w pomieszczeniach np. laboratoriach gazowych, czy w pomieszczeniach uprawowych,
magazynowych, przechowalniczych, gdzie
tlen jest gazem „roboczym”, kontrola jego
stężenia w powietrzu jest ze wszech miar
wskazana i wymagana.

rów). W wielu
czujniki temch zmian tem-

energetykaelektrotechnika.com

elpod
REZYSTORY PRECYZYJNE
do montażu przewlekanego ( TYP RWE)
o podstawowych parametrach:
- zakres rezystancji *
0,3 Ω do 10MΩ
- 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)
Producent:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ELPOD
30-716 Kraków, ul. Przewóz 34
tel. 12-410 25 50-51, faks 12-410 25 52
biuro@elpod.com.pl www.elpod.com.pl
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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
4/2015

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
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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.
4/2015
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Mierniki do pomiarów małych rezystancji.

Seria DLRO Meggera.

Nowy standard pomiarów rezystancji o małych wartościach
Megger jest firmą znaną na
całym świecie przede wszystkim
jako wynalazca pierwszego
induktorowego miernika izolacji.
Od ponad 120 lat firma Megger
rozwija i produkuje urządzenia
dla branży elektrycznej,
energetycznej,
telekomunikacyjnej oraz
przemysłu. Swoje produkty
sprzedaje poprzez sieć
sprzedaży i jest obecny na
rynkach 147 krajów na całym
świecie.
Od wielu lat mierniki Meggera mozna kupić
także w Polsce poprzez oficjalne kanały
sprzedaży. Lokalni dystrybutorzy zapewniają
wsparcie merytoryczne, produktowe i serwisowe dla wszystkich nowych i starych mierników produkowanych przez Meggera. Zakłady produkcyjne Megger ulokował w Wielkiej
Brytanii (gdzie znajduje się również zarząd
firmy), w Szwecji oraz USA. Od 2012 roku
firma Seba KMT z Niemiec znana przede
wszystkim z budowy wozów pomiarowych
dla energetyki również stała się częścią wielkiej rodziny Megger.
Ważną gałęzią oferty Meggera są mierniki do badań małych rezystancji serii DLRO
(Digital Low Resistance Ohmmeter). W ofercie znajdziemy mierniki o zakresach prądu
pomiarowego od 2A nawet do 600A.

płynącym kolejno w obu kierunkach, dzięki
czemu eliminowane są wpływy jakichkolwiek
stałych różnic potencjałów na badanym
obiekcie. Uśredniony wynik pomiaru prezentowany jest na dużym, czytelnym wyświetlaczu LCD. Urządzenie zasilane jest dołączanym pakietem akumulatorowym NiMH, który
ładowany jest poza instrumentem, a więc na
czas ładowania jednego pakietu można korzystać z drugiego. Pakiet akumulatorowy
posiada własny wskaźnik stanu naładowania.
Mierniki DLRO10 są intensywnie eksploatowane przez służby londyńskiego metra do
sprawdzania złączy uziemień w wilgotnym
środowisku tuneli podziemnych. Ich prosta
budowa powoduje że są od wielu lat wzorcem trwałości i prostoty obsługi.
DRLO10X jest prawdopodobnie najbardziej technicznie zaawansowanym mikroomomierzem w swoim przedziale cenowym.
Równie lekki jak model DLRO10 i także zasilany odłączanym pakietem akumulatorowym,

model DLRO10X posiada pamięć zdolną
pomieścić 700 zestawów wyników i komentarzy. Komentarze wprowadza się z klawiatury alfanumerycznej a dane zapisane w pamięci można pobrać do komputera. Na dużym
ekranie LCD wyświetlane są zarówno wartości mierzone prądem płynącym w obu kierunkach jak też wartość średnia obliczana
w ciągu trzech sekund. Pomiary wykonywane
są z rewelacyjną dokładnością 0,2%. Zważywszy na precyzję pomiarów i możliwość
transmisji danych w czasie rzeczywistym,
mikroomomierz DLRO10X można wykorzystać do kontroli jakości w procesach produkcyjnych.
DLRO10HD jest miernikiem oferującym
szerszy zasób funkcji i – dzięki solidnej obudowie – większą odporność na warunki środowiskowe. Obudowa z polipropylenu posiada klasę szczelności IP54 podczas pracy instrumentu z zasilaniem akumulatorowym,
natomiast w stanie zamkniętym klasę IP65.
Szczególną zaletą jest możliwość zasilania
miernika z sieci elektrycznej i korzystanie
z urządzenia podczas ładowania akumulatora. Cechą wyróżniającą model DLRO10HD
jest możliwość pomiarów z wysoką lub niską
mocą, co jest szczególnie użyteczne w testach diagnostycznych przewodników o dużych przekrojach, mostków i w badaniu jakości spawów. DLRO10HD może przez 60
sekund dostarczać prąd 10 A na rezystancji
do 250 mΩ.
Wszystkie mikroomomierze serii DLRO10
mają wbudowaną funkcję pomiaru obiektów

Pomiary małych rezystancji, znane
w wielu krajach jako test ciągłości Ductera,
wykorzystywane są do sprawdzania rezystancji styków, mostków, złączy kablowych,
połączeń szyn zasilających, spawów itp.
w celu potwierdzenia minimalnej straty energii
na tych elementach. Pomiary takie znajdują
szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach,
od przemysłu energetycznego, poprzez awionikę, kolejnictwo, do kontroli jakości elementów łącznikowych i elektronicznych.
Model DLRO10 jest podstawowym modelem tej rodziny mikroomomierzy. Pomiar
prądem stałym o wartości do 10 A jest
w pełni zautomatyzowany i pozwala na zmierzenie rezystancji w zakresie od 0,1 µΩ do
2000 Ω. Pomiar wykonywany jest prądem
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Opracował mgr inż. Mariusz Fita

Megger Sp. z o.o.
(dawniej Seba Polska Sp. z o.o.)
ul. Słoneczna 42A, Stara Iwiczna
05-500 Stara Iwiczna
tel. 22 715 83 33, faks 22 715 83 32
info.pl@megger.com
seba.pl@sebakmt.com
www.megger.com.pl; www.sebakmt.com;
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DLRO200 i DLRO600 są to dwa modele
o wymuszeniu maksymalnym 200 A i 600 A.
Unikalna konstrukcja pozwoliła ograniczyć
ciężar i rozmiary DLRO600 do minimum,
urządzenie waży mniej niż 15 kg razem
z kablami pomiarowymi. Ten stosunkowo
niewielki rozmiar sprawia że DLRO200/600
sprawdzi się równie dobrze w warsztacie,
w hali produkcyjnej lub w terenie. Wysoka

wydajność prądowa sprawia że te modele
sprawdzą się w warunkach pomiaru dla
obiektów które potrzebują dużego wymuszenia prądowego. Mogą to być pomiary rezystancji żył długich odcinków kabli energetycznych, rezystancji styków wyłączników, złączy
szynowych itp, gdzie odwzorowanie warunków pracy przy dużych prądach w obwodzie
ma kluczowe znaczenie dla oceny ich stanu.
Urządzenia zasilane są z sieci 230 V. Zastosowanie metody czteroprzewodowej do pomiaru rezystancji eliminuje z wyniku pomiaru

Energetyka&Elektrotechnika

indukcyjnych – cewek, uzwojeń silników czy
transformatorów. Standardowy wyposażeniem mierników serii DLRO10 są kable
z specjalnymi końcówkami typu DUPLEX
które po przyłożeniu do mierzonego obiektu
automatycznie uruchamiają pomiar. Jest to
wygodne i szybkie rozwiązanie. Dodatkowo
mierniki mają opcję ręcznego wyzwalania
pomiaru, pomiaru jednokierunkowego czy
cyklicznego pomiaru co 3 sekundy. Opcjonalnie jest możliwe doposażenie mierników
o kable pomiarowe innego typu oraz dłuższe,
nawet o długości do 50 m do pomiaru odległych obiektów, np. turbin wiatrowych. Błędy
pomiaru są automatycznie niwelowane poprzez zastosowanie metody czteroprzewodowej pomiaru. Metoda ta pozwala wykonać
bardzo dokładne pomiary obiektów o niskiej
rezystancji pomijając praktycznie wpływ rezystancji przewodów pomiarowych na wynik
pomiaru. Nie ma więc potrzeby kalibrowania
podłączonych dowolnych przewodów pomiarowych z miernikiem co jest bardzo wygodne
w przypadku różnych zastosowań jednego
miernika. Cztery końcówki przewodów pomiarowych – niezależnie od zastosowanych
zestawów przewodów – należy zawsze łączyć z obiektem pomiaru w taki sposób, by
końcówki sond napięciowych (potencjałowych) P1 i P2 znalazły się „wewnątrz” odcinka wyznaczonego przez końcówki sond
prądowych C1 i C2.

wartość rezystancji przewodów pomiarowych. Jednakże użycie przewodów pomiarowych prądowych o zbyt niskiej wartości
znamionowej prądu może ograniczyć natężenie prądu pomiarowego do wartości niższej
niż nastawiona przez użytkownika. W takim
wypadku instrument pomiarowy wymusi
w badanym obwodzie przepływ prądu
o maksymalnej możliwej wartości biorąc pod
uwagę rezystancję przewodów pomiarowych i rezystancję badanego obiektu. Urządzenia mają możliwość definiowania maksymalnego progu lub zakresu prądów indukowanych przez miernik tak aby zapobiec
ewentualnym uszkodzeniom badanego
obiektu ze względu na zbyt duży prąd pomiarowy. Mierniki posiadają opcję zapamiętywania 300 wyników pomiaru wraz
z opcjonalnym opisem wprowadzanym za
pomocą wygodnej klawiatury alfanumerycznej. Urządzenia DLRO200 i DLRO600 są
dostarczane w komplecie z parą przewodów
pomiarowych prądowych zakończonych
dużymi, masywnymi chwytakami oraz parą
przewodów pomiarowych napięciowych
o mniejszej średnicy. Obie pary przewodów
mają długość 5 m, przy czym na życzenie
dostępne są także inne długości. Zakres
mierzonych rezystancji zawiera się w zakresie od 0,1 µΩ do 999,9 mΩ.
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Zawory regulacyjne
do materiałów sypkich
Wiele zakładów przemysłowych, w tym
chemicznych i spożywczych, boryka się
z kłopotami związanymi z regulowaniem
strumienia proszków.
Typowym przykładem jest napełnianie bezpośrednio
z silosa lub worka typu big bag pojemników stojących na
wadze. Stosując tradycyjne zawory odmierzanie jest
niedokładne i niewygodne. Rozwiązaniem może być
zastosowanie zaworów irysowych.
Zasada pracy tego typu zaworów jest prosta
– elastyczna tuba (membrana) skręcana z obu końców w przeciwną stronę szczelnie zamyka prześwit.
Chciałbym w skrócie przedstawić zalety i zastosowania tych urządzeń.

Nie zakleszczają się i nie blokują
Proszek przesypujący się przez zawór nie ma w żadnym
momencie styczności z ruchomym elementem mechanicznym zaworu. Dzięki temu nie ma możliwości, aby
proszek mógł zablokować jakąś szczelinę lub prowadnicę.

Odporne chemicznie
Proszek styka się wyłącznie z membraną. W większości
przypadków odporny na proszek musi być tylko ten element zaworu. Reszta, tj. obejmy, mocowania itp.,
mogą być wykonane z niedrogich materiałów, jak
np. aluminium. Dla specjalnych zastosowań dostępne są zawory całkowicie wykonane ze stali
kwasoodpornej.
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Regulowany otwór
Poprzez regulację jednego z końców wspomnianej na
wstępie tuby, tj. obrót w zakresie 0–180° koła podtrzymującego, uzyskuje się płynne zwiększanie lub zamkniecie otworu.

Okrągły, koncentryczny prześwit
Niezależnie od stopnia otwarcia zaworu proszek zawsze wydostaje się środkiem przez okrągły otwór.

Precyzyjna regulacja
Pod koniec odważania zawór można przymknąć tak, że
proszek będzie się sypał niemal „ziarenko po ziarenku”.
Umożliwia to bardzo dokładne odmierzenie wymaganej
porcji oraz sterowanie wielkości przepływu nawet przy bardzo
małej przepustowości.
Zawory mogą być wyposażone w specjalne nacięcia
na obwodzie umożliwiające zatrzymanie zaworu w zadanej
pozycji, np. otwarcie 30%.

Prosta obsługa
Regulacja zaworu polega na obrocie raczki od 0 do 180°.
Zawór może być wyposażony nie tylko w rączkę, ale także
w koło sterujące dookoła całego urządzenia. Obsługa ma
wówczas wygodny dostęp z każdej strony. Do procesów
sterowanych automatycznie stosowane są zawory irysowe
napędzane elektrycznie lub pneumatycznie.

Niewielkie rozmiary
Zawór irysowy nie wymaga dużo miejsca. Dotyczy to
zarówno wymiaru w pionie, gdyż są one wyjątkowo
wąskie, jak również dookoła rurociągu. Jedynym elemen-
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tem wystającym jest rączka do obsługi zaworu.

Membrany
Membrany wykonywane są z odpornych mechanicznie i chemicznie elastomerów naturalnych
i syntetycznych, tkanin pracujących w wysokich temperaturach i agresywnych środowiskach oraz tkanin pokrywanych elastomerami. Dzięki tak szerokiej gamie materiałów
można zawsze dobrać odpowiedni do danej
aplikacji.

Wkładki
Do niektórych aplikacji należy stosować wkładki. Są to dodatkowe tuby
wkładane wewnątrz zaworu, zapewniające odporność chemiczną i mechaniczną wewnętrznej warstwy.

Wykonania sanitarne
Zawory produkowane są także w wykonaniach dla przemysłu spożywczego,
kosmetycznego i farmaceutycznego.
Konstrukcje są łatwe do mycia i zapewniają najwyższy stopień higieny.
Seria zaworów dla przemysłu farmaceutycznego umożliwia ich szybkie zdjęcie z instalacji bez konieczności używania narzędzi i umycie
zaworu standardowymi metodami stosowanymi
w zakładzie.

Układy naciagania membrany
,Po dłuższym czasie użytkowania membrana może się
nieco rozciągnąć. Nie oznacza to konieczności jej wymiany. Wiele zaworów wyposażonych jest w układ
naciągania membrany. Naciąganie można stosować
kilka razy, dzięki czemu znacząco przedłuża się czas jej
użytkowania.

Sytuacje awaryjne
Zawory irysowe sprawdzają się w sytuacjach awaryjnych. Sytuacją
taką jest np. dostanie się dużego elementu obcego do proszku.
W przypadku zamknięcia zaworu na takim zanieczyszczeniu, membrana szczelnie owinie się wokół niego, skutecznie blokując wysyp
proszku.

Niskie koszty eksploatacyjne
Jedynymi elementami eksploatacyjnymi są membrany i wkładki. Są
one łatwe do wymiany i niedrogie.

Brak wycieków
Zawory irysowe są bardzo szczelne, dzięki czemu nie następuje niekontrolowany przesyp przy zamkniętym zaworze. Praca
z zaworami irysowymi jest przyjazna dla środowiska i proszek nie jest
„marnowany”.

Delikatne
Pomimo skutecznego zamknięcia zawory irysowe są bardzo „delikatne” dla proszków. Jako przykład delikatności działania
można podać przepuszczenie przez te zawory żywych ryb
w celu pozyskania ikry. Zawór powoduje masaż ryb bez ich
uszkadzania.
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Dobre także dla mokrych
proszków
Przy właściwym doborze zaworu i membrany, często mogą one skutecznie zamykać przepływ także proszków zawilgoconych oraz zawiesin.

Bezpieczna obsługa
Dzięki szczelności i sposobie regulacji zaworu irysowe są bezpieczne dla osób je obsługujących.

Przykładowe aplikacje
Warto wymienić przynajmniej kilka
typowych zastosowań zaworów
irysowych.
• zawór irysowy umożliwił
dokładne odmierzanie proszku
przesypywanego ze stacji rozładunku big
bagów do beczek. Dzięki zastosowaniu
zaworu irysowego beczki są zawsze całkowicie wypełnione,
a proszek nie jest rozsypywany.
• wielu klientów używa zaworów irysowych do odmierzania
proszków i granulatów do zbiorników stojących na wadze. Dzięki opcji
„sączenia” proszku, tj. przepływu bardzo
małym otworem, zbiornik jest dokładnie napełniany do zadanej masy. Zastosowanie wagi z wyjściem sygnałowym i zaworu z napędem elektrycznym umożliwia zautomatyzowanie tej operacji.
• producenci materiałów ściernych stosują zawory
irysowe, gdyż wbrew oczekiwaniom żywotność membrany oraz możliwość jej łatwej i szybkiej wymiany jest
lepszym rozwiązaniem niż częste remonty zaworów typowych.
•
regulacja przesypywania proszków niebezpiecznych dla zdrowia lub wysoce sanitarnych – brak wycieków
z i do atmosfery jest niezwykle ważny przy takich aplikacjach.
• dosypywanie danej porcji w regularnych odstępach czasu, jak np.
nakładanie tartego sera żółtego przy przemysłowej produkcji
pizzy.
Jako zastosowania nietypowe można przytoczyć
trzy przykłady:
• zawór irysowy z uwagi na delikatność uchwytu i skuteczność jej
używany do podtrzymywania głów psów podczas ekstrakcji zębów,
• dzięki koncentryczności otwarcia i skuteczności uszczelnienia
wokół obiektu zawory irysowe są stosowane do zdejmowania
smaru podczas produkcji kabli,
• zawór irysowy jest bardzo dobrym sposobem na przeprowadzenie
kabli do pomieszczenia czystego – zawór stanowi swego rodzaju
„okno”, które szczelnie zamyka wiązkę kablową, niezależnie od
tego, ile kabli jest poprowadzonych.
mgr inż. Andrzej G. Baciński
POMPY i SYSTEMY Sp. z o.o.
ul. Kolibrów 4
02-818 Warszawa
tel. 22-5497940
fax 22-5497950
www.pompy.pl
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40 SZKOLENIE TECHNICZNE

„Ciągłość w Procesach Produkcyjnych.
Bezpieczeństwo, Oszczędne Technologie i Redukcja Kosztów”

„Ciągłość w Procesach Produkcyjnych.
Bezpieczeństwo, Oszczędne Technologie i Redukcja Kosztów”

26-27 listopada 2015, Hotel Chata Karczowiska, Karczowiska k. Lubina
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40 SZKOLENIE TECHNICZNE

Redakcja magazynu techniczno-informacyjnego Pomiar, Automatyka i Elektronika ma przyjemność zaprosić
Państwa do wzięcia udziału w 40 Szkoleniu Technicznym
„Ciągłość w Procesach Produkcyjnych.
Bezpieczeństwo, Oszczędne Technologie i Redukcja Kosztów”

26-27 listopada 2015, Hotel Chata Karczowiska, Karczowiska k. Lubina

Redakcja magazynu techniczno-informacyjnego Pomiar, Automatyka i Elektronika
ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w 40 Szkoleniu Technicznym

„Ciągłość w Procesach Produkcyjnych.
Bezpieczeństwo, Oszczędne Technologie i Redukcja Kosztów”

Przygotowaliśmy
Państwa
szerokieaplikacje
spektrum tematyczne
usługi oraz nowe
Przygotowaliśmy dla Państwa szerokie spektrum tematyczne obejmujące kompleksowe
usługi dla
oraz
nowe
dla obejmujące
sektorakompleksowe
produkcyjneaplikacje dla sektora produkcyjnego. Podczas trwania szkolenia każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat
o udzialew
w warsztatach.
W szkoleniuW
weźmie
udział ok. 120 weźmie
uczestników. udział
go. Podczas trwania szkolenia każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat świadczącyświadczący
o udziale
warsztatach.
szkoleniu
Szkolenie skierowane jest do:
ok. 120 uczestników.
• głównych automatyków

Szkolenie skierowane jest do:

głównych automatyków
szefów oraz pracowników AKPiA;
szefów i pracowników działów technicznych;
głównych inżynierów
dyrektorów ds. technicznych i inwestycyjnych;
Ogólne zagadnienia:
kierowników utrzymania ruchu;
• usprawnienia w procesach produkcyjnych
• w poszukiwaniu redukcji kosztów
szefów i pracowników działów utrzymania ruchu, elektryków
• nowoczesne Rozwiązania dotyczące monitorowania i
diagnostyki w procesach produkcyjnych
szefów i pracowników działów produkcji,
• sterowanie procesami produkcyjnymi
• roboty przemysłowe i manipulatory
pracowników działów kontroli jakości;
dyrektorów ds. technicznych i inwestycyjnych, pracowników działów technologicznych.

WAŻNE!!!

Ogólne zagadnienia:
• usprawnienia w procesach produkcyjnych
• w poszukiwaniu redukcji kosztów
• nowoczesne Rozwiązania dotyczące monitorowania i diagnostyki w procesach produkcyjnych
• sterowanie procesami produkcyjnymi
• roboty przemysłowe i manipulatory
• systemy wizualizacji produkcji
• systemy informatyczne w inżynierii
• utrzymanie ruchu i urządzeń
• bezpieczeństwo pracy
• logistyka i dostawy
Ostatnim punktem szkolenia będzie wycieczka techniczna do Zakładów Produkcyjnych firmy Nord Napędy Sp. z o.o. w Nowej Soli. Uczestnictwo dla wszystkich zainteresowanych jest bezpłatne (zapewniamy dojazd)
Osoby kontaktowe:
Magdalena Burger – 505-139-335
Anna Gabruś-Ziętek – 661-652-718
Ryszard Hahn – 501-223-613
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• szefów oraz pracowników AKPiA;
• szefów i pracowników działów technicznych;
• głównych inżynierów
• dyrektorów ds. technicznych i inwestycyjnych;
• kierowników utrzymania ruchu;
• szefów i pracowników działów utrzymania
ruchu, elektryków
• szefów i pracowników działów produkcji,
• pracowników działów kontroli jakości;
• dyrektorów ds. technicznych i inwestycyjnych,
pracowników działów technologicznych.

Energetyka&Elektrotechnika

wydarzenia
branżowe
wydarzenia branżowe

Energetyka&Elektrotechnika

39 Szkolenie Techniczne WODKAN-EKOTECH
Efektywne i Oszczędne Wykorzystanie Urządzeń
w Inżynierii Wodno-Ściekowej. Najnowsze
Technologie i Diagnostyka Urządzeń
W dniach 15-16 października
2015 odbyło się kolejne już
szkolenie organizowane przez
magazyn UTRZYMANIE
RUCHU I DIAGNOSTYKA pod
nazwą „Efektywne i Oszczędne
Wykorzystanie Urządzeń
w Inżynierii Wodno-Ściekowej.
Najnowsze Technologie
i Diagnostyka Urządzeń”.
Szkolenie miało miejsce
w hotelu Górskim w Polichnie
k. Piotrkowa Trybunalskiego.
W charakterze słuchaczy brało udział około
80 uczestników głównie przedstawiciele
przemysłu wod-kan, ale również niemalże
z każdej gałęzi przemysłu. Na sali wykładowej
można było spotkać m.in.: Aquanet S.A., Wodociągi Płockie Sp. z o.o., Piotrkowskie Wodociągi
i Kanalizacja Sp. z o.o., Fuhrmann S.A., Ferroxcube Polska Sp. z o.o., Pamapol S.A.,
Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.,
PKN Orlen S.A., Stora Enso Poland S.A.,
i wielu innych.
Partnerem Merytorycznym szkolenia została firma Esri Polska Sp. z o.o., której wykład
mogliśmy wysłuchać pierwszego dnia szkolenia.
Podczas obrad została poruszona bardzo
szeroka problematyka dotycząca efektywnego
i oszczędnego wykorzystania urządzeń, wszelkich modernizacji, rozwiązań i diagnostyki
urządzeń. Liczne prelekcje wypełniające dwa dni
szkolenia były bez wątpienia cennym źródłem
wiedzy dla uczestników sympozjum.
W roli wystawców oraz prelegentów
wystąpili przedstawiciele m.in. takich firm jak:
Biogradex-Holding Sp. z o.o., Złote Runo
Sp. z o.o., Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., Elpast+ Sp. z o.o.,
Hydro-Vacuum S.A., Elzat Sp. z o.o.
Po pierwszym dniu wykładów został
rozstrzygnięty konkurs na najlepszą prelekcję. Poniżej przedstawiamy jego wyniki:

I miejsce:
Igus Sp. z o.o.
II miejsce:
Złote Runo Sp. z o.o.
Kamery IR
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III miejsce:
Elplast+ Sp. z o.o.
Zakłady Kablowe Bitner
Zwycięzca konkursu otrzymuje od nas
10 minut gratis do wykorzystania na kolejnym szkoleniu
Po zakończonym szkoleniu został również rozstrzygnięty konkurs na najlepsze
stoisko wystawowe, w którym nagrodzono:

I miejsce: Igus Sp. z o.o.
II miejsce: Złote Runo Sp. z o.o.
III miejsce: As Instrument
Wszystkim prelegentom dziękujemy za
ciekawe, merytoryczne prelekcje oraz
wszystkim uczestnikom za udział i udzielenie
odpowiedzi w ankietach!
W odpowiedzi na liczne pytania ze strony
gości informujemy, że kolejne szkolenie przewidziane jest na 26-27 listopada 2015 i będzie dotyczyć „Ciągłości w Procesach Produkcyjnych, Bezpieczeństwa, Oszczędnych
Technologii i Redukcji Kosztów.” Sympozjum
odbędzie się w Karczowiskach w hotelu
Chata Karczowiska. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału!
Więcej informacji pod nr tel. 505 139 335
lub e-mail:
mb@energetykaelektrotechnika.com
Sara Wieder
Specjalista ds. Handlowych
tel. kom. 533 440 443
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targi energetyczne ENERGETAB 2015

Wśród uczestniczących w targach specjalistów
często można było usłyszeć opinie, że ograniczenia w dostępie do energii elektrycznej, które
wystąpiły czasie sierpniowych upałów spowodują, (być może), iż politycy z większą uwagą
podejmą się poprawienia uwarunkowań prawnych i ekonomicznych dla usprawnienia realizacji inwestycji w energetyce.
Energetyka w ostatnich latach istotnie
zwiększyła nakłady na inwestycje lub modernizacje w sektorze wytwarzania energii zaś
w sektorze przesyłania i dystrybucji energii
łączne nakłady będą w najbliższych latach
sięgać 7 mld zł średnio rocznie.
I dlatego na tych największych w tej
branży w Europie Środkowej targach wystawcy starali się pokazać swoje najnowocześniejsze maszyny, urządzenia, aparaty
czy technologie, służące zwiększeniu niezawodności przesyłania energii elektrycznej
oraz podniesieniu efektywności jej wytwarzania i użytkowania. Gama prezentowanych
urządzeń i aparatów była bardzo szeroka:
stacje transformatorowe, rozdzielnice, wyłączniki, przekładniki, kable i przewody, odnawialne źródła energii, aparaty i systemy
pomiarowe, systemy automatyki, przesyłania
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i obróbki informacji, urządzenia UPS, agregaty prądotwórcze i napędy, słupy linii nN, SN
a nawet 110 kV, źródła światła wykorzystujące technologię LED oraz coraz sprawniejsze
i gustowne oprawy, cała gama specjalistycznych pojazdów, podnośników i narzędzi oraz
wiele innych wyrobów czy oferowanych
usług. Praktycznie, prawie na każdym stoisku można było dostrzec ciekawe, innowacyjne rozwiązania – niektóre zrozumiałe być
może tylko dla wąskiej grupy specjalistów.
Coraz większa była też ilość urządzeń i systemów wspomagających produkcję energii
z OZE, prezentowano także czynne instalacje fotowoltaiczne.
Targom towarzyszyły konferencje i seminaria oraz ponad 20 prezentacji firmowych
a także wiele mniej formalnych spotkań wystawców z ich kontrahentami, w tym z licznie
reprezentowanymi przedstawicielami największych inwestorów i wykonawców budów
energetycznych.
Wysokim poziomem merytorycznym
odznaczały się Warsztaty zorganizowane
przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, na których zostały przedstawione doświadczenia z budowy
linii kablowych WN, pomiarów obciążeń
i temperatur linii napowietrznych a także zagadnienia związane z automatyzacją sieci.
Tradycyjnie – w popołudniowej porze
pierwszego dnia przewodniczący komisji
konkursowej – prof. dr hab. inż. Jacek Wańkowicz, zapoznał licznie zgromadzonych
w sali konferencyjnej hotelu Dębowiec
z werdyktem komisji. Spośród 57 innowacyjnych produktów zgłoszonych do konkursu
„na wyróżniający się produkt prezentowany
na targach”, komisja konkursowa Pucharem
Ministra Gospodarki wyróżniła „kompozytowy izolator osłonowy typ 442/200/1700”
zgłoszony przez Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. Natomiast Puchar
PTPiREE zdobył „podnośnik izolowany do
prac pod napięciem w sieciach SN Altec

A50-OC” zgłoszony przez ARCON POLSKA
Sp. z o.o. Przyznaną po raz pierwszy statuetkę „Energia” Prezydenta Miasta Bielsko-Biała otrzymała Elektrobudowa SA za rozdzielnicę SN w izolacji gazowej typu OPTIMA-24. Złoty Medal PSE SA za rejestrator
zakłóceń i pomiarów synchronicznych RZ40-PMU trafił do ENERGOTESTu zaś „Złoty
Lew” im. Kazimierza Szpotańskiego „powędrował” do ZPrAE w Świętochłowicach za
rejestrator RZS-9.
Uroczystość ogłoszenia wyróżnień
w Konkursie targowym organizator – ZIAD
Bielsko-Biała wykorzystał dla złożenia gratulacji wystawcom obchodzącym swoje jubileusze, jak na przykład PTPiREE (za 20 lat
owocnej współpracy), Schneider Electric (na
70-lecie REFA), Computers & Control (25-lecie) APS Energia (20-lecie)
Dużym zainteresowaniem cieszyło się
stoisko Strategicznego Partnera targów
– TAURON Dystrybucji S.A., na którym prezentowane były nowoczesne technologie
stosowane w spółce, jak e-BUS, AMIplus
Wrocław oraz Dyspozycja Wysokich Napięć.
Można było też wylosować przejażdżkę
elektrycznym skuterem. Mówiąc o elektrycznych pojazdach warto wspomnieć o dużym
zainteresowaniu jakim cieszyły się hybrydowe samochody bmw eksponowane na stacji
ładowania pojazdów obok pawilonu Schneider Electric Energy Polska.
Dziękując wszystkim uczestnikom za tak
liczny udział w bardzo udanych tegorocznych
targach ich organizator targów – ZIAD Bielsko-Biała zaprasza wystawców jak i zwiedzających do udziału w kolejnej edycji
ENERGETAB w dniach od 13-15 września
2016 r.
Więcej informacji o targach ENERGETAB
2015, w tym pełny wykaz produktów i firm
wyróżnionych przez komisję konkursową
oraz galeria zdjęć, są dostępne na stronie
www.energetab.pl.
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Na zakończonych 17 września
2015 r. międzynarodowych
targach energetycznych
ENERGETAB 2015 swoje
najnowsze produkty
zaprezentowało 736 wystawców
z 17 krajów Europy i Azji.
Chociaż liczba wystawców była
prawie taka sama jak w roku
ubiegłym, to powierzchnia
zajmowana przez ekspozycję
targową wzrosła o ok. 5%
osiągając prawie 4 ha urokliwie
położonego terenu u stóp
Dębowca i Szyndzielni.
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Bardzo udane tegoroczne międzynarodowe

osprzęt
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raport
raport
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Energetyka odnawialna
Nazwa firmy
Dane teleadresowe

Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A.
57-431 Wolibórz, Przygórze 209 tel. +48 748 720 100

Dostawca
Oferowane marki produktów

ZPAS S.A.
ZPAS S.A., ZPAS-NET sp. z o.o.

Odbiorcy komponentów oraz systemów z zakresu energetyki odnawialnej
Przemysł

–

Szkoły, instytucje itp.

–

Odbiorcy prywatni

–

Odbiorcy komercyjni, sklepy

–

Energetyka

–

Sektor infrastrukturalny

–

Energetyka&Elektrotechnika

Oferta gotowych rozwiązań dla energetyki odnawialnej
Elektrownie
Fotowoltaiczne

–

Kolektory fototermiczne

–

Wiatrowe

–

Biomasowe

–

Biogazowe

–

Geotermalne

–

Pompy ciepła

–

Rozwiązania off-grid

–

Rozwiązania on-grid

–
–

Lampy fotowoltaiczne i hybrydowe
Komponenty

–

Komponenty dla elektrowni biomasowych i innych

–

Kotły
Systemy fotowoltaiczne
Ogniwa fotowoltaiczne

–

Moduły fotowoltaiczne

–

Przemienniki częstotliwości

–

Regulatory

–

Konstrukcje mocujące

–

Systemy nadążne

–

Akumulatory

–

Złącza i kable dedykowane

–

Elementy, urządzenia i systemy pomiarowe

–

Urządzenia kontrolne i sterujące

–

Systemy do lamp słonecznych

–
Systemy wiatrowe

Turbiny

–

Konstrukcje mechaniczne

–
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Układy napędowe

–

Przemienniki częstotliwości

–

Osprzęt

–

Złącza i kable dedykowane

–

Akumulatory

–

Elementy, urządzenia i systemy pomiarowe

–

Urządzenia sterujące i kontrolne

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozdzielnie potrzeb własnych prądu przemiennego 400/230 V FX, FA,
Układy samoczynnego załączania rezerwy
Rozdzielnice do 1250 A
Rozdzielnice do 630 A
Szafy kablowe FS
Szafy licznikowe FQ
Szafy zabezpieczeń FR
Rozdzielnie potrzeb własnych FC 110/220 V DC oraz rozdzielnice napięć gwaranto
wanych 230 V AC i 24-48 V DC
Szafy baterii kondensatorów | Szafy kompensacji mocy biernej
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Energetyka odnawialna

Specjalizacje w określonych zakresach
–

Projektowanie,budowa,uruchomienie i serwis biogazowni

–

Zagospodarowanie pofermentu z biogazowni

–

Zbiorniki biogazu

–

Analizatory i detektory gazów

–

Dmuchawy biogazu

–

Inne komponenty do systemów biogazowych

–

Systemy solarne

–

Systemy solarne dla domów jednorodzinnych

–

Systemy fotowoltaiczne, panele fotowoltaiczne

–

Kolektory słoneczne

–

Lampy hybrydowe

–

Lampy uliczne

–

Turbiny wiatrowe

–

Moduły mocy dla turbin wiatrowych

–

Systemy mikroturbin wiatrowych

–

Pompy ciepła

–

Zdalna kontrola i monitoring systemów energetyki odnaw.

–

osprzęt
kable
//instalacyjny
przewody
kableraport
raport
przewody
osprzęt
instalacyjny

Budowa biogazowni rolniczych

Usługi dodatkowe
Wsparcie w doborze instalacji

–

Studium wykonalności

–

Pomiary lokalne

–

Wsparcie w pozyskiwaniu dotacji

–

Wdrażanie i serwis systemów

–

Szkolenia

–
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Kable pod dnem Odry
Linia elektroenergetyczna
Morzyczyn – Police,
przebiegająca nad Odrą,
zostanie zastąpiona linią
kablową pod dnem rzeki,
co usprawni żeglugę w tym
miejscu. Rozpoczęły się prace,
które umożliwią transport ze
Szczecina gotowych
fundamentów morskich
elektrowni wiatrowych.

wierty pod rzeką, w których umieszczona
zostanie linia kablowa.
Przebudowa ułatwi żeglugę pomiędzy
Szczecinem, a Świnoujściem. Obecnie transport wysokich ładunków Odrą jest niemożliwy lub utrudniony przez istniejącą linię napowietrzną.
Prace budowlane nie będą wiązały się
z przerwami w dostawach prądu, a zmodernizowany odcinek linii będzie odpowiednio
zabezpieczony i odizolowany – zapewniał
wykonawca.

Dotychczasowy napowietrzny odcinek linii
elektroenergetycznej 220 kV zostanie zastąpiony linią kablową, która znajdzie się około
dziesięć metrów pod dnem Odry – poinformował generalny wykonawca inwestycji firma PBE ELBUD Warszawa.
Prace budowlane zlecone przez Polskie
Sieci Elektroenergetyczne obejmą dwa prze-

Koniec modernizacji zaplanowano na
marzec 2016 r. Tego typu inwestycje należą
do rzadkości w kraju – powiedział PAP
przedstawiciel wykonawcy Krzysztof Kowalski. Jak dodał, wartość inwestycji to około
15 mln zł.

Największa elektrownia
słoneczna w Polsce
Grupa Energa uruchomiła farmę
fotowoltaniczną w gminie
Czernikowo koło Torunia. Jest
ona największą taką farmą
w Polsce – o mocy prawie
4 MW. Inwestycja kosztowała
ponad 20 mln zł, a roczna
produkcja farmy szacowana jest
na poziomie 3500 MWh.
Elektrownia słoneczna jest elementem projektu Smart Toruń – pilotażowego wdrożenia
inteligentnych sieci energetycznych przez
Grupę Energa, obejmującego modernizację
sieci dystrybucyjnej, wytwarzanie energii
w źródłach odnawialnych, inteligentne oświetlenie uliczne oraz elementy zarządzania
popytem przy udziale klientów. Całkowity
koszt projektu Smart Toruń wyniósł 81,6 mln
zł, z czego ponad 19,5 mln zł pochodziło
z dofinansowania środkami NFOŚiGW.
Uruchomienie PV Czernikowo, największego obiektu tego typu w Polsce, podkreśla
zaangażowanie Grupy Energa w rozwój odnawialnych źródeł energii. Nasze działania na
rzecz rozwoju i dywersyfikacji polskiego
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sektora OZE, także w zakresie energetyki
słonecznej, nabierają szczególnego znaczenia w kontekście nadchodzącego szczytu
klimatycznego w Paryżu oraz związanej
z nim intensyfikacji globalnej debaty na temat
walki z globalnym ociepleniem. Fotowoltaika,
jako jedno z najczystszych źródeł energii,
może być elementem odpowiedzi na to wyzwanie – powiedział Andrzej Tersa, prezes
Energi.
Roczna produkcja energii elektrycznej
farmy słonecznej zbudowanej w Czernikowie
jest szacowana na poziomie 3 500 MWh.
Przy tej wielkości rocznej produkcji elektrownia konwencjonalna wyemitowałaby
ok. 3 tys. ton dwutlenku węgla. Instalacja

składa się z blisko 16 tys. paneli – każdy
o mocy 240 W. Farma zajmuje powierzchnię
kilku boisk do piłki nożnej – ponad 24 tys. m2.
Jeszcze przed 2020 rokiem Energa chce
zwiększyć potencjał OZE o połowę, docelowo osiągając udział zielonej energii w bilansie
na poziomie ponad 60 proc.
Obecnie grupa Energa wytwarza zieloną
energię w 46 elektrowniach wodnych, czterech farmach wiatrowych, dwóch farmach
fotowoltaicznych oraz w instalacjach spalających biomasę. Łączne moce grupy zainstalowane w OZE sięgają 560 MW, co stanowi
41,5 proc. udział mocy instalacji OZE w całej
mocy zainstalowanej źródeł wytwórczych
grupy Energa.
4/2015
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Energetyczna Unia
Na wschodniej granicy działa
jedno niewielkie połączenie
energetyczne – z Ukrainą.
Jeszcze w 2015 r. ma zostać
uruchomiony most z Litwą.
Kolejnych połączeń
transgranicznych na wschodzie
nie będzie.
Domknięty zostanie tzw. Pierścień Bałtycki,
czyli sieć połączeń elektroenergetycznych
otaczających rejon Morza Bałtyckiego.
W efekcie nastąpi połączenie rynku europejskiego oraz rynków energii elektrycznej krajów bałtyckich, w tym Litwy, Łotwy i Estonii.

Most energetyczny pomiędzy Polską
i Litwą to pierwszy tego typu nowoczesny
most energetyczny pomiędzy systemem europejskim i siecią postsowiecką – powiedział
Jarosław Niewierowicz, były minister energetyki Litwy, w trakcie II Wschodniego Kongresu
Gospodarczego. Podkreślił, że kierunek
przesyłu energii będzie regulował rynek
– prąd popłynie tam, gdzie cena energii będzie wyższa.
Realizacja projektu powinna nie tylko
wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne
w Europie, ale również przyczynić się do
poprawy jakości i niezawodności zasilania
odbiorców energii elektrycznej w centralnej
i północno-wschodniej Polsce, poprzez

wzmocnienie i rozbudowę krajowej sieci
przesyłowej na tym obszarze.
Kwota inwestycji po stronie polskiej to
430 mln euro, a po stronie litewskiej
– 150 mln euro.
Włodzimierz Mucha, dyrektor departamentu rozwoju Polskich Sieci Elektroenergetycznych, zastrzegł jednak, że dopóki Polska
nie rozbuduje mocy przesyłowych, most
z Litwą będzie w stanie pracować z pełną
wydajnością w imporcie, ale wielkość eksportu będzie uzależniona od pewnych warunków. Najważniejsza z niezbędnych inwestycji
to budowa linii z Ostrołęki do Stanisławowa
(oddanie do użytku w 2021 r.).

Centrum testowania turbin
i jej elementów
Energetyka wiatrowa jest jedną
z najważniejszych gałęzi energii
odnawialnych na świecie i wciąż
ma największy potencjał
wzrostu. Ponieważ pojedyncze
turbiny są coraz większe
i mocniejsze, zmieniają się
wymagania stawiane
producentom części.

ki, urządzenia do drążenia tuneli, instalacjach
anten i teleskopów czy przemyśle lotniczym.
Nowe centrum pozwoli na testowanie
pierścieni o średnicy zewnętrznej do 6 metrów. Są one wykorzystywane jak łożyska
wirnika w największych komercjalnych turbinach wiatrowych, dysponujących mocą do

7 MW. W przyszłym roku centrum ma zostać
dostosowane do turbin o mocy 10 MW. Testy
skupią się głównie na rodzaju materiałów
i jakości elementów. W centrum będzie także
testowana funkcjonalność i cykl życia poszczególnych elementów. Badane będą
przede wszystkim łożyska utwardzane indukcyjnie.

ThyssenKrupp uruchomiło nowe centrum
testowe pierścieni obrotowych w Lippstadt.
Centrum o powierzchni 3 000 mkw jest według zapowiedzi firmy jednym z największych
i najnowocześniejszych tego typu ośrodków
na świecie. Będą w nim testowane i optymalizowane pierścienie obrotowe dla turbin
przeznaczonych do wiatrowych elektrowni
morskich i lądowych.
W turbinach wiatrowych wykorzystuje się
do 5 pierścieni obrotowych: jedno lub dwa w
rotorze, trzy mocują łopaty i umożliwiają sterowanie mocą poprzez odchylanie ich,
a jedno służy do ustawiania turbin do wiatru.
W sferze energetyki odnawialnej pierścienie
są wykorzystywane również w elektrowniach
fotowoltaicznych oraz wykorzystujących
pływy mórz. Poza tym znajdują wiele zastosować w maszynach takich jak dźwigi, kopar-
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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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podlaskie
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lista
kolporterów
kable
// przewody
lista
kolporterów
kable
przewody
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pomorskie

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

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

wielkopokskie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OLSZTYN
OLSZTYN
GIŻYCKO
ELBLĄG
OLSZTYN
OLSZTYN
OLSZTYN

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

warmińsko
-mazurskie

zachodniopomorskie

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

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

Energetyka&Elektrotechnika

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

świętokrzyskie

Energetyka&Elektrotechnika

29

śląskie
mazowieckie

Energetyka&Elektrotechnika

lista
listakolporterów
kolporterów

Energetyka&Elektrotechnika

30

ZW ELTMED
ZW ELTMED WIESŁAW HOJDA

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

10-355
10-027

OLSZTYN
OLSZTYN

ŻEROMSKIEGO 23
STARE MIASTO 28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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