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JM-Tronik sprzeda
Tauronowi 90 tys. licznikÛw
JM-Tronik podpisa≥ kolejny kontrakt,
na mocy ktÛrego do koÒca obecne-
go roku dostarczy prawie 90 tys.
jednofazowych i trÛjfazowych, elek-
tronicznych licznikÛw przystosowa-
nych do wspÛ≥pracy z systemami
zdalnego odczytu danych dla Tau-
ron Dystrybucja. W zesz≥ym roku
oraz na poczπtku obecnego spÛ≥ka
dostarczy≥a dla Tauron Dystrybucja
juø blisko 100 tys. elektronicznych
licznikÛw jednofazowych.

Elektromont wykona prace
elektryczne za 2,2 mln z≥
Elektromont otrzyma≥ od spÛ≥ki 
Dr. Schneider Automotive Polska
zlecenie na wykonanie prac zwiπza-
nych z instalacjπ elektrycznπ, oúwie-
tleniem zewnÍtrznym i wewnÍtrz-
nym, instalacjπ odgromowπ oraz
przeniesieniem trafostacji. WartoúÊ
zamÛwienia opiewa na 2,2 mln z≥.

Asaj dostarczy
izolatory za 1,9 mln z≥
Hurtownia Asaj, wchodzπca w sk≥ad
grupy zakupowej FEGIME, dostar-
czy dla PGE Dystrybucja oddzia≥
£Ûdü-Teren izolatory porcelanowe.
WartoúÊ dostaw to 1,9 mln z≥. 

Elsta zmodernizuje 
rozdzielniÍ w kopalni soli
Kopalnia Soli w Wieliczce zleci≥a fir-
mie Elsta modernizacjÍ rozdzielni
SN 3 kV ÑMuzealiaî wraz z zabudo-
wπ linii zasilajπcej z rozdzielni ÑRe-
gisî. Za wykonanie prac spÛ≥ka otrzy-
ma 1,1 mln z≥. W ramach zadania El-
sta bÍdzie odpowiedzialna m.in. za
wymianÍ dotychczasowej rozdzielni
SN 3 kV ÑMuzealiaî na fabrycznie no-
wπ rozdzielniÍ SN 3 kV wyposaøonπ
w sekcjÍ A (5 pÛl) i sekcjÍ B (6 pÛl),
wykonanie linii kablowej 3 kV z nowo
zabudowanej rozdzielni SN 3 kV
ÑMuzealiaî do rozdzielni SN 3 kV
ÑRegisî oraz wymianÍ przek≥adni-
kÛw prπdowych 150/5/5 na 300/5/5
w rozdzielni SN 3 kV ÑGalicjaî w po-
lu nr 13 i rozdzielni SN 3 kV ÑRegisî
w polu nr 9. 
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EE
nergy Partners wprowadza
na rynek nowπ seriÍ muf
do kabli elektroenergetycz-

nych SN w technologii zimno-
kurczliwej. Seria obejmuje zarÛw-

no typowe zastosowania do po-
≥πczeÒ jednoøy≥owych kabli
o izolacji wyt≥aczanej z tworzyw
sztucznych ECS-1, jak rÛwnieø
mufy przelotowe ECSJ-31 do ≥π-
czenia trÛjøy≥owych kabli elek-
troenergetycznych o izolacji pa-

pierowej przesycanej syciwem
i pow≥oce o≥owianej oraz mufy
przejúciowe ECSP-31 do ≥πcze-
nia trÛjøy≥owych kabli o izolacji
papierowej przesycanej syci-

wem i pow≥oce o≥owianej z trze-
ma jednoøy≥owymi kablami
o izolacji z tworzyw sztucznych.
Mufy spe≥niajπ zarÛwno wyma-
gania wycofanej normy PN-E-
-06401:1990 w zakresie wytrzy-
ma≥oúci na cieplne oddzia≥y-

wanie prπdÛw zwarciowych,
jak rÛwnieø aktualnych norm 
PN-HD 629.1 S2:2006/A1:2008
oraz PN-HD 629.2 S2:2006
/A1:2008 w zakresie wytrzyma≥o-
úci elektrycznej krÛtkotrwa≥ej
w powietrzu. Skonstruowane sπ
w oparciu o trÛjwarstwowe, sili-
konowe prefabrykaty zimno-
kurczliwe, zawierajπce zintegro-
wanπ warstwÍ sterujπcπ, izolacjÍ
oraz zewnÍtrznπ warstwÍ pÛ≥prze-
wodzπcπ. Posiadajπ szereg roz-
wiπzaÒ konstrukcyjnych u≥atwia-
jπcych montaø i skracajπcych jego
czas. DostÍpne sπ wersje rÛøniπce
siÍ sposobem po≥πczenia øy≥ robo-
czych, powrotnych oraz odtwo-
rzenia os≥ony zewnÍtrznej. Nowe
produkty zostanπ zaprezentowane
we wrzeúniu na targach Energetab
w Bielsku-Bialej.
www.energypartners.pl

SS
chneider Electric wprowa-
dza na rynek system zasila-
nia MGE Galaxy 300i UPS.

Jest to uproszczone i skuteczne
rozwiπzanie do zabezpieczenia

ma≥ych i úrednich przedsiÍ-
biorstw, budynkÛw komercyj-
nych i zak≥adÛw przemys≥o-
wych. Zasilacz oferuje pewnπ
ochronÍ, ≥atwoúÊ instalacji oraz,

co istotne, dobry stosu-
nek jakoúci do ceny. Ga-
laxy 300i jest trÛjfazo-
wym zasilaczem zgod-
nym z wymogami RoHS
(brak zastosowania sub-
stancji szkodliwych).
Wskaünik wydajnoúci
prπdowej siÍga 90,5%
i jest wyøszy niø w przy-
padku innych systemÛw
UPS o podobnych ce-
chach. Taka wydajnoúÊ
obniøa koszty operacyj-
ne i koszty ch≥odzenia
w úrednio i d≥ugotermi-
nowej perspektywie.
Topologia o podwÛjnej
konwersji zapewnia re-
gulowanπ i niezawodnπ
dostawÍ prπdu. Gala-
xy 300i posiada zinte-

growany transformator i oferuje
wyøszy poziom dostÍpnoúci. Te
cechy, w po≥πczeniu z kompak-
towπ budowπ i ≥atwπ instalacjπ,
spe≥niajπ kluczowe wymagania
aplikacji, w ktÛrych konieczne
jest zastosowanie trÛjfazowego
UPS-a w zakresie 10-40 kVA.
Urzπdzenie jest dobrym rozwiπ-
zaniem m.in. dla uøytkowni-
kÛw, ktÛrzy kupujπ trÛjfazowy
UPS po raz pierwszy. Zasilacz
pozwala monitorowaÊ wymaga-
nia w zakresie energii i zarzπdzaÊ
nimi lokalnie i zdalnie poprzez
≥atwy w obs≥udze interfejs siecio-
wy/SNMP oraz wyúwietlacz po-
kazujπcy komunikaty w 18 jÍzy-
kach. Dla wygodnego rozdzia≥u
energii dostÍpne sπ zarÛwno
konfiguracje 3-3 oraz 3-1. Ob-
s≥uga Galaxy 300i jest znacznie
≥atwiejsza dziÍki dostÍpowi
przez panel przedni, co zapew-
nia ≥atwoúÊ utrzymania w zam-
kniÍtych przestrzeniach.
www.schneider-electric.com
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