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APS wykona instalacje 
w bia≥ostockiej oczyszczalni
SpÛ≥ka Automatyka Pomiary Stero-
wanie (APS) jako lider konsorcjum
podpisa≥a kontrakt na budowÍ sepa-
ratora piasku na terenie bia≥ostoc-
kiej Oczyszczalni åciekÛw. Inwesto-
rem sπ Wodociπgi Bia≥ostockie. 
Partnerem konsorcjum jest spÛ≥ka
Remex. Zakres prac obejmuje budo-
wÍ budynku z urzπdzeniami techno-
logicznymi do separacji piasku na te-
renie oczyszczalni wraz z niezbÍdnπ
infrastrukturπ oraz rozbiÛrkÍ istniejπ-
cego stanowiska do separacji piasku.
Do zdaÒ APS naleøy dostawa urzπ-
dzeÒ technologicznych, aparatury
kontrolno-pomiarowej i automatyki
oraz systemu nadzoru nad pracπ
urzπdzeÒ technologicznych, a takøe
prace branøy elektrycznej. Remex
wykona prace budowlane, instalacyj-
ne i mechaniczne. 
WartoúÊ zlecenia opiewa na ponad
6 mln z≥. Zadanie ma zostaÊ zrealizo-
wane do koÒca wrzeúnia 2014 r. 

Wirbet dostarczy 
øerdzie za 7,4 mln z≥
Wirbet rozpoczπ≥ realizacjÍ kontrak-
tÛw dla spÛ≥ek energetycznych z grup
Energa i Tauron Dystrybucja. W ra-
mach zawartych umÛw, do koÒca
2014 r. Wirbet dostarczy na potrze-
by obu firm co najmniej 9,7 tys.
sztuk strunobetonowych øerdzi wi-
rowanych. BÍdπ one wykorzystywa-
ne do budowy i eksploatacji linii
energetycznych úrednich i niskich
napiÍÊ w Polsce. WartoúÊ kontrak-
tÛw wynosi ponad 7,4 mln z≥. 
Wirbet z Ostrowa Wielkopolskiego
jest producentem strunobetonowych
i czÍúciowo sprÍøonych øerdzi wiro-
wych wykorzystywanych zw≥aszcza
w energetyce, a takøe w kolejnic-
twie, drogownictwie i przy rÛønego
rodzaju projektach budowlanych.
W ofercie firmy znajdujπ siÍ struno-
betonowe øerdzie wirowane energe-
tyczne, elektroenergetyczne, trak-
cyjno-oúwietleniowe, oúwietleniowe
oraz inne øerdzie ogÛlnego prze-
znaczenia. Za≥oøona w 1992 r. spÛ≥-
ka w 2012 r. do≥πczy≥a do grupy
Radpol.
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ferta lamp LED firmy Kan-
lux w obudowie ceramicznej
zosta≥a poszerzona o ürÛd≥a

úwiat≥a w barwie ciep≥ej i zim-
nej z trzonkami E14 i MR16
i przezroczystπ szybkπ. Wydajne
LED15 SMD Ceramic pozwalajπ
znacznie obniøyÊ koszty zuøycia
energii. Zastosowane w nich dio-

dy SMD 5630 oferujπ trwa≥oúÊ
na poziomie 20 tys. h. Bezpo-
úredni wp≥yw na wyd≥uøenie øy-
wotnoúci produktÛw ma takøe
ich ceramiczna obudowa, ktÛra
dobrze odprowadza ciep≥o gene-
rowane przez diody. Ceramiczne
ürÛd≥a úwiat≥a LED15 SMD C
sprawdzπ siÍ w oprawach úcien-

no-sufitowych jako oúwietlenie
g≥Ûwne, z powiedzeniem mogπ
teø pe≥niÊ funkcjÍ akcentÛw de-
koracyjnych. 
Cechy produktÛw:
ï zasilanie: 220-240 V AC, 50/60

Hz; 12 V DC, AC 50/60 Hz,
ï moc 4,4 lub 5 W ñ ekwiwalent

mocy od 34 do 37 W,
ï ürÛd≥o úwiat≥a: 15 LED SMD

5630,
ï temperatura barwowa: 2700-

3200 K (WW ñ ciep≥obia≥a);
5700-6300 K (CW ñ ch≥odno-
bia≥a),

ï trwa≥oúÊ: 20 tys. h,
ï Ra ≥ 80,
ï kπt úwiecenia 120O,
ï klasa efektywnoúci energetycz-

nej A+,
ï nie zawierajπ rtÍci i materia≥Ûw

niebezpiecznych.
www.kanlux.pl
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RR
ozdzielnice niskonapiÍcio-
we podtynkowe modu≥owe
EmiterNet (RPT Emiter-

Net) sπ przeznaczone do wyko-
nywania instalacji wnÍtrzo-
wych i zabudowy aparatury ni-

skonapiÍciowej do rozdzia≥u
energii, zabezpieczania i kon-
troli obwodÛw, sterowania itp.

Obudowy sπ dostÍpne
w trzech rozmiarach,
oferujπ moøliwoúÊ do-
prowadzenia przewo-
dÛw od do≥u lub od
gÛry (odkrÍcane boki).
Wyposaøono je w od-
krÍcanπ metalowπ
ramkÍ z drzwiczkami,
moøliwoúÊ pionowej
i poziomej regulacja
drzwi oraz moøliwoúÊ
montaøu drzwi prawo-
lub lewostronnie. Szaf-
ka zamykana jest na za-
trzask lub zamek. Spe-
cjalne kotwy pozwala-
jπ na zamocowanie roz-
dzielnicy do rÛønego
typu úcian. Modu≥owa
konstrukcja pozwala na
≥πczenie obudÛw w pio-
nie lub poziomie.
www.emiter.net.pl 
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PRZYCHODY APS 
(w mln z≥)


