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Rafako zleci≥o dostawÍ wyspy
turbinowej dla Jaworzna III...
15 kwietnia spÛ≥ka E003B7 z Grupy
Rafako zawar≥a z konsorcjum Sie-
mens Aktiengesellschaft z Mona-
chium oraz Siemens z siedzibπ
w Warszawie, warunkowπ umowÍ
na wytworzenie, dostawÍ oraz mon-
taø wyspy turbinowej na potrzeby re-
alizowanego przez Rafako projektu
ÑBudowa nowych mocy w technolo-
giach wÍglowych w Tauron Wytwa-
rzanie ñ Budowa bloku energetycz-
nego o mocy 800 ñ 910 MW na para-
metry nadkrytyczne w Elektrowni Ja-
worzno III ñ Elektrownia IIî. Przed-
miotem umowy jest wytworzenie, do-
stawa oraz montaø przez konsorcjum
wyspy turbinowej na potrzeby Projek-
tu Jaworzno i úwiadczenie przez zle-
ceniobiorcÛw us≥ug i dostaw czÍúci
zwiπzanych z uruchomieniem oraz
funkcjonowaniem wyspy turbinowej.
£πczne wynagrodzenie dla konsor-
cjum opiewa na 208,3 mln euro. Wej-
úcie w øycie umowy uzaleønione jest
m.in. od zawarcia g≥Ûwnej umowy
dotyczπcej Projektu Jaworzno.

... i wybra≥o generalnego 
projektanta dla tej inwestycji
10 kwietnia podpisana zosta≥a in-
na umowa zwiπzana z Projektem Ja-
worzno. Porozumienie dotyczy pe≥nie-
nia przez spÛ≥kÍ Envi Con & Plant En-
gineering funkcji Generalnego Projek-
tanta, Koordynatora wykonania oraz
dostawy kompletnej i wielobranøowej
dokumentacji projektowej bloku ener-
getycznego w Elektrowni Jaworz-
no III ñ Elektrownia II. Firma Envi Con
& Plant Engineering zobowiπzana jest
do wykonania projektu bloku jako zin-
tegrowanej ca≥oúci posiadajπcej cechy
technologiczne i spe≥niajπcej Gwaran-
towane Parametry Techniczne okre-
úlone w umowie. W nastÍpnym kroku
Envi Con ma dostarczyÊ dokumenta-
cjÍ, ktÛra potrzebna jest do tego, aby
konsorcjum mog≥o dostarczyÊ oraz
wybudowaÊ blok, ktÛry osiπgnie wy-
magane w Kontrakcie G≥Ûwnym cha-
rakterystyki eksploatacyjne, Gwaran-
towane Parametry Techniczne, zdol-
noúÊ ruchowπ i bezpieczeÒstwo. Envi
Con & Plant Engineering jest rÛwnieø
zobowiπzane do koordynowania
wszelkich prac projektowych ujÍtych
w zakresie zadaÒ spÛ≥ki Rafako, jej
podwykonawcÛw lub poddostawcÛw.
Podpisanie tej umowy by≥o jednym
z warunkÛw uzyskania gwarancji ban-
kowych i stanowi waøny krok w nego-
cjacjach na podpisanie kontraktu
g≥Ûwnego na budowÍ bloku.
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FF
irma Energy Partners w ko-
operacji z holenderskim Filo-
form wprowadza na rynek no-

wπ seriÍ z≥πczy øelowych Smart-
-Joint. Produkt to kompaktowe
os≥ony s≥uøπce do zabezpieczania
po≥πczeÒ przewodÛw jedno- i wie-
loøy≥owych (elektrycznych lub te-
lekomunikacyjnych) w instala-
cjach niskiego na-

piÍcia do 1 kV. Niewielkie roz-
miary pozwalajπ na stosowanie
muf w ograniczonej przestrzeni
montaøowej. Moøliwe jest
uszczelnienie zarÛwno po≥πczeÒ
przelotowych (Smart-Joint Stra-
ight) jak i odga≥Íünych (Smart-Jo-
int branch-off) w stopniu ochrony
IP68. Mufy Smart-Joint sprawdzπ
siÍ w miejscach o duøym zawilgo-

ceniu oraz pod ziemiπ
(np. w elektrycznych
instalacjach ogrodo-
wych). Mogπ byÊ sto-

sowane  przy niesprzyja-
jπcej pogodzie czy tam, gdzie nie

moøna uøyÊ palnikÛw do obkur-
czania rurek termokurczliwych. 

Dostarczana os≥ona jest wstÍp-
nie wype≥niona øelem i gotowa
do natychmiastowego uøycia,
a kaødy zestaw zawiera takøe
odpowiednie z≥πczki. Øel jest
nieszkodliwy dla ludzi, bez-
pieczny dla úrodowiska i ≥atwo
usuwalny. Jego waønπ zaletπ
jest nieograniczony okres prze-
chowywania. Os≥onÍ moøna ≥a-
two montowaÊ zarÛwno pozio-
mo jak i pionowo. WersjÍ
Smart-Joint branch-off moøna
wykorzystaÊ do wykonania po-
≥πczenia rozga≥Íünego jak rÛw-
nieø do wykonania dwÛch po≥π-
czeÒ przelotowych.
www.energypartners.pl
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EE
fen wprowadzi≥ do oferty dwa typy roz-
≥πcznikÛw: Silas i NSL-E3. Roz≥πcznik
bezpiecznikowy skrzynkowy typu Silas

grupy 000 ma szerokoúÊ tylko 53 mm. Prπd
znamionowy apa-
ratu wynosi 100 A.
Model moøna mon-
towaÊ zarÛwno na
p≥ycie, jak i na mo-
úcie szynowym
60 mm. Roz≥πcznik
jest o po≥owÍ wÍø-
szy od standardo-
wego roz≥πcznika
grupy 00, co po-
zwala na oszczÍd-
noúÊ miejsca w roz-
dzielnicy.
Roz≥πczniki bez-
piecznikowe listwo-

we serii NSL-E3 od 160 do 2000 A sπ przysto-
sowane do stosowania z analizatorami sieci
i przek≥adnikami prπdowymi, zarÛwno monto-
wanymi za roz≥πcznikiem, jak i na odp≥ywie
aparatu. Model oferuje moøliwoúÊ monitorowa-
nia przepalenia wk≥adki bezpiecznikowej. Po-
przez ≥atwπ rozbudowÍ o dodatkowe akcesoria
aparat moøna modyfikowaÊ w kaødej chwili,
nawet gdy jest juø zamontowany.
www.efen.com.pl

UU
nifon LY-8 jest przeznaczony do wspÛ≥pracy
z cyfrowymi systemami domofonowymi firmy
Laskomex (CD-2501, CD2502 i CD-3100). Apa-

rat wykonany jest z wytrzyma≥ego tworzywa ABS,
w kolorze bia≥ym lub gra-
fitowym. Cechuje siÍ sze-
rokπ podstawπ, dziÍki cze-
mu bez problemu moøe
byÊ montowany w miejsce
starszych modeli, bez ko-
niecznoúci malowania po-
wierzchni úcian. G≥Ûwny
przycisk sterujπcy elektro-
zaczepem jest wykonany
z transparentnego polime-

ru podúwietlanego przez diodÍ LED, ktÛra sygnalizu-
je wywo≥anie unifonu. Dodatkowe przyciski umoøli-
wiajπ sterowanie urzπdzeniami takimi jak napÍdy bra-
mowe, oúwietlenie itp. W celu zapewnienia jak naj-
wiÍkszego bezpieczeÒstwa uøytkownika, unifon wy-
posaøony jest w dodatkowy g≥oúnik s≥uøπcy wy≥πcznie
do wywo≥ania. W urzπdzeniu zastosowano dwustop-
niowπ regulacjÍ g≥oúnoúci za pomocπ prze≥πcznika
ñ znajdujπcego siÍ z boku, po prawej stronie. Umoøli-
wia on zmianÍ g≥oúnoúci sygna≥u wywo≥ania oraz je-
go zupe≥ne wyciszenie. W po≥oøeniu gÛrnym unifon
dzwoni g≥oúno, w dolnym ñ cicho, natomiast w po≥o-
øeniu úrodkowym o sygnale wywo≥ania informuje
tylko migajπca dioda LED.
www.laskomex.com.pl
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