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Erbud wykona prace 
w Rybniku za 21,9 mln z≥
Konsorcjum z firmπ Erbud podpisa-
≥o umowÍ na dostawÍ, budowÍ,
montaø, uruchomienie i przekazanie
do eksploatacji kana≥Ûw spalin
w EDF Polska, Elektrowni w Rybni-
ku. WartoúÊ kontraktu konsorcjum
wynosi 60,8 mln z≥, w tym wartoúÊ
robÛt przypadajπcych na Erbud, ja-
ko partnera konsorcjum, to ponad
21,9 mln z≥. W ramach umowy spÛ≥ka
wykona m.in. czÍúÊ prac projekto-
wych, roboty budowlane i instalacyj-
ne, dostarczy i zamontuje konstrukcje
wsporcze kana≥Ûw spalin. Prace zo-
stanπ zakoÒczone do grudnia 2015 r.
Liderem konsorcjum jest firma Ener-
gomontaø PÛ≥noc Be≥chatÛw.
To juø kolejna umowa z obszaru ener-
getyki podpisana w ostatnim czasie
przez spÛ≥kÍ. W czerwcu Erbud pozy-
ska≥ zlecenie o wartoúci 58,7 mln z≥
na wykonanie robÛt budowlanych, do-
staw i us≥ug w ramach realizacji zada-
nia ÑNowa elektrociep≥ownia w Grupie
Azoty w Zak≥adach Azotowych KÍ-
dzierzynî.

Elektromont pozyska≥
kolejne zlecenia
W ciπgu ostatnich tygodni, poczπw-
szy od po≥owy lipca, Elektromont
pozyska≥ kilka istotnych zleceÒ. 14
lipca spÛ≥ka otrzyma≥a od Takenaka
Europe list intencyjny dotyczπcy wy-
konania zewnÍtrznych i wewnÍtrz-
nych robÛt elektrycznych w zak≥a-
dzie Nifco w åwidnicy, produkujπ-
cym czÍúci samochodowe z two-
rzyw sztucznych. WartoúÊ uzgod-
nionych prac to ponad 2,5 mln z≥
netto. Kontrakt dla Takenaka Eu-
rope bÍdzie realizowany do koÒca
paüdziernika bieøπcego roku.
25 lipca firma poinformowa≥a nato-
miast, øe jej oferta na prace elek-
tryczne w zak≥adach Umicore w No-
wej Rudzie zosta≥a wybrana jako
najkorzystniejsza. Elektromont nie
poinformowa≥, na jakπ kwotÍ opie-
wa jego propozycja, zaznaczajπc
jedynie, øe wartoúÊ prac przekro-
czy 20% kapita≥Ûw w≥asnych spÛ≥ki.
Kolejnπ umowÍ Elektromont pozy-
ska≥ 8 sierpnia od CTE Carbotech
Engineering. Kontrakt dotyczy wy-
konania kompletnych robÛt elek-
trycznych oraz aparatury kontrolno-
-pomiarowej i automatyki w oczysz-
czalni úciekÛw w Tarnowie Grod-
kowskim. WartoúÊ zlecenia opiewa
na 1,2 mln z≥ a termin zakoÒczenia
prac ustalono na listopad tego roku.
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owπ propozycjπ firmy
Smart w marce Lightech
jest ledowy nastÍpca halo-

genowej øarÛwki GU10: lampa
akcentowa (spot) LED 7x1W.
Najwaøniejszπ cechπ produktu
jest bardzo wπski kπt padania
úwiat≥a (25O) i wysoki strumieÒ
úwietlny (480 lm). Za wytwarza-
nie úwiat≥a odpowiadajπ wydaj-

ne diody Power LED SMD
2835, zaopatrzone w standardo-
wy trzonek GU10. Lampa ma
øywotnoúÊ 30 tys. h (czyli nie
mniej niø 10 lat w normalnej
eksploatacji), zaú jej temperatura
barwowa to 3000 K ñ úwiat≥o
znane z øarÛwek g≥Ûwnego sze-
regu. åwiat≥o emitowane jest po-
przez wydajne soczewki skupia-
jπce umieszczone na zewnπtrz
kaødej z diod. Produkt sprawdzi
siÍ np. w gablotach sklepowych,
na wystawach, ale rÛwnieø
w oúwietleniu akcentowym
w kuchni, na úcianach i wszÍdzie
tam, gdzie wymagane jest zasto-
sowanie skupionego strumienia
úwiat≥a o naturalnej barwie. 
www.smart-lighting.pl
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Lampa akcentowa LED GU10 7WLampa akcentowa LED GU10 7W
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a targach Energetab w Bielsku-Bia≥ej
firma Erko zaprezentuje nowe urzπdze-
nie do precyzyjnego giÍcia szyn prπdo-

wych w zakresie 0-90O. Stanowisko HG200
s≥uøy do obrÛbki szyn miedzianych i alumi-
niowych o szerokoúci 50-200 mm i grubo-
úci 5-15 mm. Zosta≥o wyposaøone w uk≥ad

kompensacji kπta
giÍcia uwzglÍd-
niajπcy sprÍøy-
stoúÊ giÍtego ma-
teria≥u. Zastoso-
wanie ergono-
micznego, spe-
cjalnego kszta≥tu
blatu roboczego

zapewnia precyzyjne i stabilne giÍcie d≥ugich
szyn. Podzia≥ka grawerowana na blacie u≥atwia
odmierzanie linii giÍcia. Minimalny wymiar
wewnÍtrzny przy giÍciu w profil C wyno-
si 70 mm. HG200 charakteryzuje siÍ stabilnπ
konstrukcjπ przy niewielkiej wadze. Urzπdze-
nie wyposaøono w wydajny kompaktowy agre-
gat hydrauliczny o niewielkim zapotrzebowa-
niu na energiÍ elektrycznπ. Istnieje moøliwoúÊ
dostosowania stanowiska do indywidualnych
potrzeb uøytkownika. 
www.erko.pl
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irma Energy Partners rozpoczÍ≥a sprzedaø nowych
os≥on øelowych do ≥πczenia przewodÛw instalacyj-
nych i telekomunikacyjnych o úrednicy zewnÍtrznej

od 5 do 15,7 mm. Produkt powsta≥ we wspÛ≥pracy z ho-
lenderskπ firmπ
Filoform, ktÛrej
Energy Partners
jest autoryzowa-

nym przedstawicie-
lem w Polsce. Os≥ony

Smart-Joint (przelotowe) oraz
Smart-Joint branch-off (odga≥Íüne)

sπ wype≥nione øelem izolacyjno-uszczelniajπcym, co po-
woduje, øe natychmiast po zatrzaúniÍciu obudowy po≥π-
czenie jest w pe≥ni zabezpieczone elektrycznie do 400 V
oraz hermetyczne w klasie IP68. Wersja Smart-Joint
branch-off zawiera cztery fabrycznie wbudowane z≥πcz-
ki zaciskowe umoøliwiajπce po≥πczenie przewodÛw od
4 x 0,75 mm2 do 4 x 2,5 mm2. Obie wersje os≥on zosta≥y
przebadane na zgodnoúÊ z normπ EN 50393:2006-11. Za-
stosowany w os≥onach øel uszczelniajπcy posiada nie-
ograniczony okres przydatnoúci do uøycia oraz jest ca≥ko-
wicie przyjazny dla úrodowiska naturalnego. Montaø
os≥on jest ≥atwy i szybki, co sprawia, øe stanowiπ one
atrakcyjnπ propozycjÍ zarÛwno dla profesjonalnych elek-
tromonterÛw jak i np. zastosowaÒ domowych (w ogrodo-
wej instalacji oúwietleniowej czy nawadniajπcej).
www.energypartners.pl
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Os≥ony øelowe Os≥ony øelowe 
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