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Na Walnym Zgromadzeniu, jakie odbyło się we wrześniu 
w Lizbonie, członkowie FEGIME jednogłośnie przyjęli 
wniosek o przyjęcie w nasze szeregi francuskiej grupy 

niezależnych hurtowni sprzętu elektrycznego „Algorel 
Electricité”. Od 1 stycznia 2015 roku Algorel Electricité 
zostanie przyjęta w poczet członków FEGIME.
Pan Marian Nowak, prezes FEGIME, stwierdził: – Z 

wielką przyjemnością witam naszych kolegów z Francji w rodzinie FEGIME i 
jestem dumny z tego, że Federacja znów zaznaczy swe istnienie francuskim 
rynku. – FEGIME została założona 24 lata temu przez grupę hurtowni 
hiszpańskich i francuskich.…  >>  
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niezależnych hurtowni sprzętu elektrycznego „Algorel 
Electricité”. Od 1 stycznia 2015 roku Algorel Electricité 
zostanie przyjęta w poczet członków FEGIME.
Pan Marian Nowak, prezes FEGIME, stwierdził: – Z 

wielką przyjemnością witam naszych kolegów z Francji w rodzinie FEGIME i 
jestem dumny z tego, że Federacja znów zaznaczy swe istnienie francuskim 
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FEGIME wraca do Francji. 1 stycznia 2015 roku do FEGIME dołącza francuska grupa 
niezależnych hurtowni sprzętu elektrycznego Algorel Electricité. 

Od redakcji

Wiosną odbędzie się 
w Atenach uroczyste 
spotkanie z okazji 25. 
rocznicy istnienia FEGIME. 
Mamy prawdziwe powody, 
by świętować na naszym 
Kongresie, gdyż w roku 
go poprzedzającym 
pokazaliśmy, co potrafi ą 

niezależni przedsiębiorcy, gdy wspólnie dążą 
do celu.
Rok 2014 był pomyślny dla FEGIME pomimo 
niesprzyjających okoliczności gospodarczych 
i politycznych. Moi dziadkowie zwykli mówić 
o „skupianiu się na dobrych stronach”, ale ja 
przedstawię to inaczej: wszyscy możemy być 
dumni z naszych wspólnych osiągnięć, jakie 
odnotowaliśmy w tym roku. Oto trzy z nich, które 
dla mnie są najważniejsze:
Przede wszystkim postępy projektu Europejskiej 
Bazy Danych przekroczyły wszelkie oczekiwania. 
Sądzę, że nasi koledzy z Norymbergi również 
zasługują na wyrazy uznania. Dobra robota!
Po drugie, cieszymy się z sukcesu inauguracji 
Akademii FEGIME i jej pomyślnego rozwoju. 
Podstawą naszego powodzenia w przyszłości jest 
niewątpliwie szkolenie kompetentnych partnerów, 
pracowników i następnej generacji kierownictwa.
Trzeci punkt, o którym chciałbym wspomnieć, 
jest dla mnie bardzo ważny. 1 stycznia 2015 
roku FEGIME powraca do Francji. Do federacji 
powraca jedno z państw-założycieli FEGIME. 
Z tego względu chciałbym szczególnie ciepło 
powitać wśród nas nowych kolegów z Francji!
Na majowe spotkanie w Atenach zapraszam 
jednak nie tylko naszych francuskich przyjaciół. 
Życzę nam wszystkim interesującego Kongresu 
i udanych obchodów rocznicowych – a przede 
wszystkim szczęśliwego i udanego 2015 roku!

Christian Fischer

Spis treści
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>> … W 1993 roku przyjęto skrót FEGIME, 
pochodzący od nazwy w języku francuskim: 
Fédération Européenne des Grossistes 
Indépendants en Matériel Electrique (Europejska 
Federacja Niezależnych Hurtowni Sprzętu 
Elektrycznego). – Rozwój sytuacji na rynku 
francuskim w ciągu ostatnich 15 lat uniemożliwił 
nam jako grupie małych i średnich niezależnych 
przedsiębiorców działanie we Francji – wyjaśnił 
David Garratt, Dyrektor FEGIME. – Teraz jednak 
wszystko się zmieniło. – Jesteśmy przekonani, 
że wstąpienie do FEGIME pomoże nam 
w umacnianiu naszej pozycji jako rodziny 
niezależnych przedsiębiorstw – powiedział 
Marc Fuchs, prezes Algorel Electricité. Bardziej 
zrównoważony rynek hurtowy we Francji będzie z 
pewnością korzystny dla FEGIME i jej dostawców 

– obecnie co najmniej 80% znajduje się w rękach 
korporacji ponadnarodowych. – Cieszymy się na 
możliwość podzielenia się najlepszymi praktykami 
i udział w europejskich projektach FEGIME. – 
Pierwszym punktem planu działań jest rozbudowa 
największej w branży, Europejskiej Bazy Danych 
FEGIME (European Master Database) o kolejne 
produkty lokalne i informacje o produktach w 
języku francuskim.

Więcej usług w Europie

– Dołączenie kolegów z Francji do federacji 
umożliwi nam zapewnienie jeszcze wyższej 
jakości usług – powiedział David Garratt. – 
FEGIME jest jedyną niezależną grupą, która może 
zapewnić praktyczne wsparcie swoim klientom 
zagranicznym. –

Algorel Electricité założono na początku 2014 
roku jako oddział elektryczny niezależnej Grupy 
Sanitarno-Hydraulicznej Algorel z siedzibą w 
Paryżu – lidera rynkowego branży, z rocznym 
obrotem sięgającym niemal 2 miliardów euro. 

Algorel Electricité posiada już 108 placówek 
na terenie całej Francji, dzięki czemu zapewnia 
wszechstronną obsługę zarówno klientom, 
jak i dostawcom na rynku francuskim. – 
Wynegocjowaliśmy już porozumienia z nowymi 
członkami, którzy dołączą do naszej organizacji 
w latach 2015 i 2016 – powiedział Marc Fuchs.

Jak najszybsze podwojenie obrotów

Wieści o powiększeniu FEGIME szybko rozeszły 
się wśród naszych dostawców. 40 partnerów 
FEGIME z różnych krajów i/lub ich francuskich 
kolegów przyjęło zaproszenie do odwiedzenia 
centrali Algorel w listopadzie, gdzie mogli 
otrzymać więcej informacji z pierwszej ręki. 
Podana przez kierownika działu zakupów 
Gérarda Coron-Dall’o zapowiedź szybkiego 
podwojenia obrotów została przyjęta z wielkim 
zainteresowaniem. Jednym ze sposobów realizacji 
tej zapowiedzi będzie wykorzystanie efektów 
synergii i współpracy z kolegami z działu 
sanitarno-hydraulicznego, gdyż wielu klientów 
działa zarówno w tej branży, jak i elektrycznej.

W roku 25-lecia istnienia FEGIME powrót 
grupy na rynek francuski ma znaczenie nie 
tylko ekonomiczne, ale także symboliczne. Zaś 
jeśli ktoś woli podejście mniej emocjonalne, na 
pewno ucieszą go liczby: pojawienie się FEGIME 
France zwiększa liczbę państw członkowskich do 
18, dzięki temu zrzeszamy ponad 230 hurtowni 
sprzętu elektrycznego działających na rynkach 
27 krajów i zapewniamy niezależny serwis za 
pośrednictwem 1150 placówek.

W dniach 21-23 maja 2015 roku FEGIME spotka się ze 
swoimi dostawcami w Atenach na 14. Kongresie FEGIME. 
Będzie to wyjątkowo duże wydarzenie, gdyż FEGIME 
będzie obchodzić 25. rocznicę powstania.

Interesujące tematy konferencji, hotel na plaży, Akropol, 
wiosna nad Morzem Egejskim, śródziemnomorska kuchnia 

– istnieją tysiące powodów, aby skorzystać z gościnności 
FEGIME Hellas.

Rezerwujcie termin już teraz! Na początku 2015 roku 
nasza centrala w Norymberdze będzie rozsyłać wszystkie 
niezbędne informacje i formularze rejestracyjne. Do 
zobaczenia w Atenach!

Spotkanie roku
Kongres 2015

www.fegime.com

Rok założenia 2014

Siedziba Paryż

Liczba członków 22

Liczba placówek 108 

Roczne obroty 150 milionów euro

Fakty i liczby

Marian Nowak, prezes FEGIME (z lewej), wita prezesa 
Algorel Electricité, Marca Fuchsa
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FEGIME Portugal ma teraz nowe biuro w 
lizbońskiej dzielnicy Parque das Nações, 
zbudowanej na Expo 1998. Prace budowlane 
ukończono minionego lata. Dyrektor Nuno 
Requetim jest bardzo zadowolony z wyników: – 
Wszyscy nasi goście czują się w nowym biurze 
jak w domu. Jest ono dogodnie położone w 
pobliżu dworca kolejowego i lotniska, i panuje 
w nim doskonała atmosfera pracy. 

FEGIME Portugal
Alameda dos Oceanos n.º18B
1990-217 Lisboa
T. +351 21 898 82 50
F. +351 21 898 82 59

Nowy adres
FEGIME Portugal

Obliczasz pierwiastki kwadratowe w pamięci? 
Tak, to możliwe, ale wymaga albo talentu 
matematycznego, albo wieloletnich ćwiczeń. 
Istnieje też o wiele nowocześniejszy sposób: 

„Elektro Tools”, nowa aplikacja FEGIME 
Deutschland dla hurtowników i ich klientów.

Od 3 grudnia jest ona dostępna w Apple App 
Store; w ciągu pierwszych 48 godzin została 
pobrana ponad 5000 razy. Pierwsze recenzje 
klientów wskazują, że aplikacja stanowi 
praktyczną pomoc w codziennej pracy elektryka.

Narzędzie to obejmuje wzory do automatycznych 
obliczeń, łatwe do zrozumienia wykresy i 
przejrzyste, pouczające tabele. Automatycznie 
można obliczać na przykład wymiary przewodów 
i spadki napięcia; bardzo przydatny jest też moduł 

„Sat Finder” do prawidłowego ustawiania anten 
satelitarnych.

Aplikacja zawiera ponadto całe mnóstwo 
informacji i wskazówek dla monterów. FEGIME 
Deutschland będzie ją ustawicznie rozwijać i 
wzbogacać. 

Aplikacja ta jest już dostępna w niemieckiej, 
angielskiej i włoskiej wersji językowej, a wkrótce 
dodany zostanie także język hiszpański i kolejne 
języki. Można z niej korzystać na urządzeniach 
iPhone, iPad i iPod touch; jest kompatybilna z 
system iOS 5.0 lub nowszym. W 2015 roku 
planowana jest też wersja na system Android. 
Pobierz i wypróbuj – aplikacja jest darmowa!

Aplikacja z wzorami dla inżynierów już 
dostępna w krajach europejskich

FEGIME Deutschland

Aplikacja zawierająca 
wiele wzorów ważnych 
dla inżynierów elektryków 
została właśnie udostępniona 
w kilku językach dla krajów 
europejskich.

Dostępna bezpłatnie w App Store

www.fegime.pt

Z aplikacji można korzystać 
na urządzeniach iPhone, iPad 
i iPod touch; jest kompatybilna 
z system iOS 5.0 lub 
nowszym. W 2015 roku 
planowana jest też wersja na 
system Android.

Dumni z nowej siedziby: Nuno Requetim (z lewej) i Antonio 
Trancho de Oliveira.
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FEGIME Hellas

FEGIME Hellas (Kafkas) umacnia się na pozycji 
lidera rynkowego w Grecji. Osiągnięcie tego 
sukcesu wymaga intensywnej współpracy z 
dostawcami. Latem wyższy szczebel kierownictwa 
FEGIME Hellas spotkał się ze strategicznymi 
dostawcami w celu poinformowania ich o 
planowanej strategii (więcej na ten temat pod 
koniec artykułu). Celem ogólnym jest znalezienie 
nowych sposobów wspólnego rozwijania 
rynku – na przykład przez wykorzystywanie 
szans, pojawiających się w przyszłości wskutek 
wprowadzania innowacji technologicznych i 
zmian potrzeb klientów.

Jedna z takich szans już została wykorzystana. 
W sierpniu 2014 roku FEGIME Hellas podpisała 
z Havells Sylvania umowę zapewniającą 
wyłączne prawa do dystrybucji „inteligentnej” 
lampy LIFX LED na rynku greckim. To doskonały 
produkt – współpracując z internetową spółką 
LIFX, Havells Sylvania stworzyła całkowicie nową 
technologię oświetleniową. LIFX to obsługująca 
Wi-Fi, energooszczędna wielokolorowa lampa 
LED-owa, którą można sterować za pomocą 
smartfonu lub tabletu z systemem iOS lub Android.

Nieważne, czy chcesz ozdobić pokój delikatnym 
akcentem barwnym, czy też potrzebujesz po 
prostu białego światła – LIFX oferuje 16 milionów 
kolorów, dzięki czemu zapewni idealne oświetlenie 
w każdym miejscu i otoczeniu. Dzięki darmowej 
aplikacji na smartfony lub tablety z systemem iOS 
lub Android użytkownik ma idealną kontrolę nad 
barwą i jasnością światła. Aplikacja obejmuje 
też między innymi tryb reagowania oświetlenia 
na odtwarzaną muzykę. Interesujących funkcji 
jest zresztą więcej, a twórcy cały czas pracują 
nad nowymi.

FEGIME Hellas wierzyła w ten produkt od samego 
początku i natychmiast zaczęła wprowadzać go 
na rynek. Jednym z powodów wykorzystania tego 
produktu jest umocnienie pozycji rynkowej spółki 
jako specjalisty od nowoczesnych technologii. 

Orientacja na klienta, dominacja na rynku

FEGIME Hellas zmienia 
wygląd swoich placówek 
i plasuje się na pozycji 
greckiego lidera 
nowoczesnych rozwiązań 
zintegrowanej technologii i 
znakomitej jakości usług.

Pierwszą akcją marketingową była konferencja 
prasowa, w której wzięło udział 37 dziennikarzy 
z pism fachowych (patrz zdjęcia powyżej). 
Konferencja okazała się ogromnym sukcesem, 
gdyż nasi greccy koledzy nawet nie zdradzili 
wcześniej, co będzie jej tematem.

Sukces tego wydarzenia natychmiast przełożył 
się na wzrost sprzedaży produktu. Reakcje rynku 
pokazały, że nasi przyjaciele z FEGIME Hellas 
w pełni osiągnęli założony cel – zarówno w 
drukowanych, jak i cyfrowych środkach masowego 
przekazu udało im się umocnić reputację firmy 
jako spółki prowadzącej działalność w zakresie 
nowoczesnych technologii. Kolejnym działaniem 
mającym na celu utrwalenie tej pozycji na greckim 
rynku będzie kampania telewizyjna i cyfrowa.

KAFKAS Concept 2020

Niedawno w Volos otwarto pierwszy oddział 
zaprojektowany zgodnie z założeniami „KAFKAS 
Concept 2020”. Placówka ta zapewnia nowe 
wrażenia zarówno klientom profesjonalnym, jak 
i użytkownikom końcowym. Projekt jest oparty na 
normach globalnych i odzwierciedla postępy w 
rozwoju technologii.

W przyszłości wszystkie oddziały będą 
obejmować trzy strefy: imponującą salę 
wystawową podzieloną na 2 części – jedną dla 
instalatorów, a drugą dla klientów końcowych – 
oraz magazyn. Ponadto goście mogą przeglądać 
tam ogromny asortyment produktów i promocji, 
korzystając z urządzeń cyfrowych, takich jak 
tablety i ekrany cyfrowe rozmieszczone w całym 
oddziale. Nowa koncepcja wyglądu oddziałów 
spółki odzwierciedla kompetencje Kafkas w 
dziedzinie rozwiązań zintegrowanych i zapewnia 
przyjazną, wygodną i spersonalizowaną obsługę.

Jasne, przyjazne i wypełnione nowoczesną technologią – 
nowy wystrój oddziałów FEGIME Hellas stanowi atrakcyjne, 
zachęcające otoczenie dla wszystkich klientów.

www.fegime.gr
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We wrześniu MATEL GROUP Valladolid wspólnie 
ze swoim preferowanym dostawcą SIMON 
zorganizowała pierwszy turniej padla dla 
instalatorów. Padel jest rodzajem tenisa, bardzo 
popularnym w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej. 
Dwójka zwycięzców turnieju otrzymała w nagrodę 
profesjonalne rakiety, ale nikt nie odszedł z 
pustymi rękami – wszyscy uczestnicy otrzymali 
prezenty, a impreza zakończyła się wielkim 
grillowaniem.

To tylko jeden z przykładów, które pokazują, że 
nasi hiszpańscy koledzy po raz kolejny mają 
powody do świętowania. I to naprawdę dobra 
wiadomość. W istocie hiszpańska gospodarka 
rozwija się już od roku, wspierana przede 
wszystkim przez turystykę i konsumpcję.

A to jeszcze nie wszystko. W połowie grudnia 
Jorge Ruiz-Olivares, dyrektor FEGIME España, 
opublikował biuletyn prasowy podpisany przez 
prezesów FEGIME España, Javiera Valle, i grupy 
PROMOSA, Javiera Gómeza. W biuletynie 
informowano, że od 1 stycznia 2015 roku obie 
organizacje połączą się pod wspólną nazwą 
FEGIME España. Jest to kolejny sukces po 
dołączeniu do FEGIME España grupy ORPISSA 
w 2013 roku.

Aktualnie FEGIME España liczy łącznie 
20 członków posiadających 90 placówek 
sprzedażowych, które w 2013 roku osiągnęły 

obroty na poziomie 270 milionów euro. Do Grupy 
PROMOSA należy 20 podmiotów, a łączna 
liczba ich placówek wynosi 68. W tym samym 
okresie uzyskały one obroty w wysokości 152 
milionów euro. Fuzja tych grup uczyni z FEGIME 
España zdecydowanego lidera na hiszpańskim 
rynku, z udziałem wynoszącym 18-20%. Dzięki 

FEGIME España staje się rynkowym liderem

FEGIME España

FEGIME España ma powody, 
by świętować – 1 stycznia 
2015 roku dołączy do niej 
grupa Promosa.

większej liczbie placówek FEGIME będzie obecne 
na przeważającej części terytorium Hiszpanii.

W ostatnich latach FEGIME España ciężko 
pracowała na ten sukces. Dzięki licznym wspólnym 
inicjatywom, marketingowi i programom 
szkoleniowym, a także uczestnictwie w projekcie 
Europejskiej Bazy Danych, grupa osiągnęła 
znakomitą pozycję na rynku.

W tym sprzyjającym otoczeniu uruchamiany jest www.fegime.es

FEGIME España stworzyło wszechstronny pakiet 
narzędzi marketingowych przeznaczonych do 
wspierania programu energooszczędności.

program mający na celu zmniejszenie zużycia 
energii i promowanie energooszczędności. 
Docelowymi sektorami są rynki produktów 
przeznaczonych do użytku w gospodarstwie 
domowym, przemyśle i biurze. W tym celu 
FEGIME España bardzo ściśle współpracuje z 
dostawcami i bankami, aby zapewnić klientom 
tanie kredyty na wdrażanie odpowiednich działań.

Jednym z punktów, na których skupia się 
ten program, jest nowoczesne oświetlenie – 
począwszy od zastosowań w gospodarstwie 
domowym po zastosowania na wielką skalę 
w obiektach handlowych i przemysłowych. 
Specjaliści-oświetleniowcy ze spółek należących 
do FEGIME España mają do dyspozycji 
wszechstronny pakiet narzędzi marketingowych 
przeznaczonych do wspierania tej inicjatywy, a 
wybrani dostawcy oferują w tym celu specjalne 
warunki.

Fuzja uczyni z FEGIME 
España oczywistego lidera na 
hiszpańskim rynku, z udziałem 
wynoszącym 18-20%.
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Podobnie jak w świecie boksu zawodowego, w 
branży hurtowego obrotu sprzętem elektrycznym 
w Wielkiej Brytanii można walczyć o niejeden tytuł. 
Do zdobycia są dwa wyróżnienia, przyznawane 
i promowane przez dwie oddzielne, cieszące się 
renomą organizacje. Członek FEGIME UK, BEW 
Electrical, zdobyła ostatnio tytuł „Best Electrical 
Wholesaler (10 to 25 Branches)” (najlepsza 
hurtownia sprzętu elektrycznego w kategorii od 
10 do 25 oddziałów) na pierwszym rozdaniu 
nagród dla hurtowni sprzętu elektrycznego 
(Electrical Wholesaler Awards). Jest to zarazem 
potwierdzenie jej zwycięstwa odniesionego 
podczas rozdania nagród przemysłu 
elektrycznego (Electrical Industry Awards) w 
2013 roku i daje jej pełne prawo szczycić się www.fegime.co.uk

Niekwestionowany 
hurtownik roku w branży 
materiałów elektrycznych

FEGIME United Kingdom

tytułem „Niekwestionowany hurtownik roku w 
branży materiałów elektrycznych”! Na krótkiej 
liście kandydatów do tytułu „Branch Manager 
of The Year” (kierownik oddziału roku) znalazł 
się natomiast kierownik BEW Wandsworth, Paul 
Clancey.

Po ceremonii prezes BEW, Phil Webb, skomentował: 
– W rywalizacji i w uroczystości uczestniczyło 
kilku spośród największych przedstawicieli 
branży, więc zdobycie przez nas tej zasłużonej 
nagrody jest dla nas wielkim zaszczytem. Należy 
też skierować słowa podziękowania do całego 
naszego personelu, klientów i dostawców, 
gdyż to ich wysiłki doprowadziły nas na szczyt 
i pozwalają nam się na nim utrzymać.

Lecz także inni członkowie FEGIME UK byli 
w stanie wykazać, że usługi grupy są bardzo 
cenione. Spółka Gil-lec Ltd. również zdobyła 
dwie nagrody: w konkursie Electrical Industry 
Awards (2014) „Wholesaler Group of the Year 
(Five branches or more)” (grupa hurtowa roku 
w kategorii 5 lub więcej oddziałów) and „Best 
Electrical Wholesaler Website” (najlepsza witryna 
internetowa hurtowni sprzętu elektrycznego) w 
konkursie Electrical Wholesaler Awards.

Na walnym zgromadzeniu w dniu 10 grudnia w 
Łodzi, FEGIME Polska przegłosowało przyjęcie w 
poczet członków z dniem 1 stycznia 2015 roku 
spółki Grodno S.A. Jest to niezwykle korzystne 
wydarzenie dla FEGIME Polska. Dzięki dodaniu 
43 placówek spółki Grodno, łączna ich liczba 
w grupie wzrośnie z 107 do 150, zapewniając 
w ten sposób bardzo wszechstronną obsługę na 
terenie całej Polski. Łączny obrót grupy FEGIME 
Polska wzrośnie z 200 milionów euro w 2013 
roku do ponad 250 milionów euro. Udział w 
rynku hurtowni zrzeszonych w polskiej federacji 
wzrośnie do około 15%.

– Z wielką przyjemnością witam nowego członka 
rodziny FEGIME – powiedziała Marta Kulza, 
prezes FEGIME Polska. – Jestem przekonana, że 
wstąpienie do FEGIME zapewni naszemu nowemu 
partnerowi, a także FEGIME Polska, nowe 
możliwości rozwoju. – Andrzej Jurczak, prezes 
Grodno S.A., również widzi liczne korzyści dla 
swojej spółki: – Członkostwo w FEGIME oznacza 
lepszy dostęp do międzynarodowych zasobów 
know-how. Dzięki wsparciu nowych kolegów 
poznamy nowych dostawców i wzbogacimy 
asortyment produktów.

Rozwój w Polsce

FEGIME Polska

1 stycznia 2015 roku do 
FEGIME Polska dołączy 
Grodno S.A., spółka 
dysponująca 43 placówkami.

www.fegime.pl

Powitanie nowego członka. Od lewej: Jakub Ciskowski, 
Jarosław Jurczak, Marian Nowak, Marta Kulza i Andrzej 
Jurczak.

Nowy członek 
FEGIME Ukraine
Czterej członkowie FEGIME Ukraine 
również mają powód do świętowania. 
Centrala w Kijowie ogłosiła, że 
hurtownia specjalistycznego sprzętu 
oświetleniowego „Association 
Svetotechnika” zostanie piątym 
członkiem grupy.

„Association Svetotechnika” to rodzinna 
fi rma, która działa na ukraińskim rynku 
już od 20 lat. Jej centrala znajduje się – 
tak jak centrale pozostałych członków 
– w stołecznym Kijowie. Cztery placówki 
fi rmy znajdują się w Dniepropietrowsku, 
Lwowie, Charkowie i Doniecku, tj. w 
największych miastach kraju.

W grupie jej dostawców można znaleźć 
kilku europejskich partnerów FEGIME, 
np. ABB, Eaton, Legrand, Osram, Philips, 
Schneider Electric i Siemens. Firma jest 
więc idealnym uzupełnieniem grupy – i 
być może nie ostatnim w 2015 roku!

www.sofi t.com.ua
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Ponad 40 godzin wykładów i praca grupowa do 
północy – tak wyglądał w październiku napięty 
terminarz wyznaczony przez partnera FEGIME 
i koordynatora projektu, Portugalski Uniwersytet 
Católica Lisbon, na potrzeby pierwszego modułu 
zaawansowanego programu zarządzania 
FEGIME (FEGIME Advanced Management 
Programme, FAMP). Na kurs przybyło 28 
uczestników z 9 krajów FEGIME. Temat tygodnia 
brzmiał: „Decyzje strategiczne – rozumienie 
środowiska i klientów”.

FAMP jest kursem o indywidualnie tworzonym 
programie, więc jego treść jest dobierana i 
opracowywana w taki sposób, aby spełniała 
potrzeby menedżerów nowej generacji i 
dotyczyła tematów, które są dla nich ważne w 
spółkach macierzystych.

Spółki członkowskie FEGIME są firmami 
rodzinnymi, więc tydzień zaczął się od analizy 
charakterystycznych cech takiego typu firmy. 
Wykładowcą w Lizbonie był prof. Jon Martinez 
ze Szkoły Biznesu ESE w Santiago, Chile. 
Firmy rodzinne są jego specjalnością, ponadto 
prof. Martinez pracuje jako Senior Associate 
Partner w międzynarodowej firmie doradczej 

„Cambridge Advisors to Family Enterprise” z 
siedzibą w Bostonie, USA, posiadał więc idealne 
przygotowanie do poprowadzenia tych zajęć. 
Jego pierwsza wiadomość dla uczestników 
brzmiała: firmy rodzinne należą do odnoszących 
największe sukcesy na świecie. W rzeczywistości 
nawet największa spółka na świecie – Wal-Mart 
Stores, zatrudniająca oszałamiającą liczbę 2,2 
miliona pracowników na całym świecie – wciąż 
znajduje się pod kontrolą rodziny. W wielu 
państwach firmy rodzinne odpowiadają za 50-
70% produktu krajowego brutto i miejsc pracy. 
Oczywiście założenie firmy rodzinnej nie zawsze 
prowadzi do sukcesu: zaledwie 5-7% takich firm 
przetrwa do 4. pokolenia.

Prof. Martinez nie wahał się wskazywać 
zagrożeń: – Rodziny zwykle rosną szybciej niż 
firmy. Bardzo istotne jest więc jasne rozstrzygnięcie 
ważnych kwestii, takich jak własność, sukcesja 
i funkcje pełnione w spółce. – Na podstawie 

analiz przypadku i wielu przykładów ze swego 
bogatego doświadczenia profesor omówił wraz 
z uczestnikami etapy rozwoju firmy rodzinnych, 
objaśnił kluczowe problemy związane z tymi 
etapami i sugerował sprawdzone w przeszłości 
sposoby radzenia sobie z nimi. Tę część zajęć 
można podsumować w dwóch słowach: bądź 
gotów!

Zasadnicze tematy tygodnia – „strategia” i 
„marketing” – były omawiane przez specjalistów 
w poszczególnych dziedzinach, profesorów 
Portugalskiego Uniwersytetu Katolickiego. 
Prelegentami byli: Nuno Cardeal, Céline 
Abecassis-Moedas, Rita Coelho do Vale i Pedro 
Celeste.

Ważnym celem każdego modułu FAMP jest 
dostarczenie uczestnikom konkretnej wiedzy, którą 
mogą zabrać do swoich spółek lub organizacji 
krajowych i wcielić w życie natychmiast po 
powrocie do domu. Wiedza ta winna być 
owocem kontrolowanej pracy w grupach i 
zostać zaprezentowana wszystkim uczestnikom, 

Nowe pomysły

Zrealizowaliśmy pierwszy moduł 
FEGIME Advanced Management 
Programme (FAMP) dla 
menedżerów nowej generacji – to 
udany start Akademii FEGIME. 
W siedzibie prestiżowej uczelni 
ekonomicznej w Lizbonie odbyła 
się trudna, ale bardzo udana sesja 
robocza – podczas której nie 
zabrakło też dobrego nastroju!

www.fegime.com

przedstawicielom wydziału goszczącego 
kursantów i zarządowi FEGIME podczas ostatniej 
popołudniowej sesji kursu. Temat, nad jakim 
pracowali uczestnicy kursu w Lizbonie brzmiał: 

„Jak korzystać z marki FEGIME, by poprawić 
działanie i wyniki swojego przedsiębiorstwa”. 
Wprowadzenie wygłosiła specjalistka ds. 
marketingu, prof. Rita Coelho do Vale. Dalszy 
impuls pochodził od prof. Paulo Lopesa, który w 
ramach bloku kształcenia umiejętności miękkich 
poświęconego kreatywności przeprowadził 
niezwykle inspirującą burzę mózgów na temat, 
który z pewnością okaże się płodnym źródłem 
pomysłów dla przyszłych inicjatyw FEGIME. 
Drugi blok kształcenia umiejętności miękkich – 
pod hasłem „komunikacja” – przeprowadził 
dyrektor akademicki studiów magisterskich 
w dziedzinie zarządzania na Portugalskim 
Uniwersytecie Católica, prof. David Patient, pod 
tytułem „Komunikacja – motywacja”, dając 
wskazówki, jak unikać problemów związanych 
z komunikowaniem się, podejmowaniem decyzji 
i nierównym traktowaniem w pracy.

Sukces kursu został potwierdzony przez ewaluacje 
przeprowadzone przez uczelnię zarówno wśród 
uczestników, jak i pracowników wydziału. W 
przedziale ocen od bardzo słabej 1 do najlepszej 
7, FEGIME Future przyznała wszystkim elementom 
kursu ocenę na poziomie ponad 6. Oceny 
przyznane przez wydział kształtowały się na 
podobnie wysokim poziomie, przy czym aspekt 

„punktualność i profesjonalizm” uzyskał nawet 7.

W następnym roku program FAMP będzie 
ponownie koordynowany przez Portugalski 
Uniwersytet Católica, co zapewni utrzymanie 
w przyszłości wysokiego poziomu z roku 2014. 
Zmieni się natomiast miejsce kursu – odbędzie 
się on w Szkole Zarządzania SDA Bocconi w 
Mediolanie lub w Ashridge Business School pod 
Londynem. W kursie będą też mogli wziąć udział 
nowi uczestnicy, których nie było w Lizbonie. 
Szczegółowe informacje na temat FAMP można 
uzyskać w centrali FEGIME lub w organizacji 
FEGIME w poszczególnych krajach.

Akademia FEGIME
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Dokładnie dwa lata po przegłosowaniu 
uruchomienia projektu Europejskiej Bazy Danych 
zespół informatyczny FEGIME spotkał się w celu 
omówienia kolejnych działań. Miejsce spotkania 
pod Monachium było nieprzypadkowe: członek 
FEGIME Deutschland, „Elektro Hartl”, należy 
do najnowocześniejszych hurtowni sprzętu 
elektrycznego w Niemczech.

Postępy są imponujące: pracownicy firm 
członkowskich FEGIME z Grecji, Węgier, Holandii, 
Polski, Portugalii, Rosji i Hiszpanii korzystają już z 
danych produktów wprowadzonych do bazy w 
Norymberdze. Na początku 2015 roku dołączy 
do nich Norwegia, Finlandia i kraje bałtyckie, a 
po nich kolejne państwa. Nie można zapominać 
o znaczeniu e-handlu. – Jedna z naszych spółek 
członkowskich prowadzi już 65% działalności online 

– powiedział David Garratt, dyrektor FEGIME. – Lecz 

nawet ta spółka może odnieść korzyści z ilości i 
jakości informacji dostarczanych przez europejską 
bazę danych.

Baza danych w Norymberdze zawiera informacje 
o ponad 2,3 miliona artykułów. Dane te zostały 
uzyskane po części bezpośrednio od dostawców 
FEGIME Deutschland, a po części opracowane 
przez dział opracowania danych produktowych. 
Dotychczasowe doświadczenia z dopasowywaniem 
danych pokazują, że inne kraje mogą natychmiast 
uzyskać informacje o nawet 60% swego asortymentu! 
Tłumaczenie nie stanowi problemu, gdyż baza 
danych wykorzystuje międzynarodowy standard 
klasyfi kacji produktów ETIM.

Jednak na pewno nie znaczy to, że cała praca 
została już wykonana. Kierownik projektu Klaus 
Schnaible z FEGIME Deutschland skomentował: – 

Szybki postęp

Europejska Baza Danych 
FEGIME czyni szybkie 
postępy. Celem na rok 2015 
jest udostępnienie większej 
ilości danych „lokalnych”.

www.philips.com

Wniosek zespołu informatycznego był oczywisty 
– potrzebujemy więcej danych lokalnych. 
Będzie to nasz główny cel na nadchodzący rok. 
Dysponujemy już narzędziem sieciowym, które 
posłuży organizacjom krajowym do przetwarzania 
istniejących danych. Poprosimy stałych dostawców, 
aby jak najszybciej dostarczyli nam dokładne i 
wszechstronne dane ETIM dla wszystkich naszych 
rynków. Leży to w naszym wspólnym interesie. – 
Zespół  informatyczny uzgodnił ponadto wdrożenie 
europejskich usług web2print w pierwszej połowie 
2015 roku. Umożliwi to krajom uczestniczącym w 
programie tworzenie własnych ulotek, broszur i 
katalogów z wykorzystaniem informacji o produkcie 
dostępnych w bazie danych – wszystko za pomocą 
kilku kliknięć. FEGIME Deutschland wykorzystuje 
już taki system. FEGIME España i FEGIME Hellas 
przystąpią do fazy testów międzynarodowych na 
początku 2015 roku.

FEGIME

Nowe świetlówki LED-owe Philips umożliwiają 
bardzo łatwe przejście na nową technologię 
oświetleniową i są niezwykle przyjazne tak dla 
środowiska, jak i portfela. Świetlówki „Philips 
MASTER LEDspot Value” (po lewej) z 36° wiązką 
są przeznaczone do ogólnych zastosowań 
oświetleniowych. Te wysokiej jakości ściemniane 
świetlówki o trwałości 25 000 godzin są dostępne 
w wersji 35-watowej lub 50-watowej, w trzech 
temperaturach barw – i to wszystko za rozsądną 
cenę.

Świetlówka MASTER LEDbulb Clear 6-40W 

Nowe produkty z branży LED
Produkty

wytwarza atrakcyjny, miły nastrój, gdyż 
zaprojektowano ją w taki sposób, aby przypominała 
klasyczną, zwykłą żarówkę. To stylowe, dekoracyjne 
źródło światła, które warto eksponować. Unikatowa 
budowa soczewek daje czyste, połyskliwe światło, 
które przypomina efekt lśnienia żarówek z włóknem 
świecącym. Miłe wrażenie jest potęgowane przez 
ciepły odcień bieli 2700K. Płynne przyciemnianie 
umożliwia idealne dostosowanie światła do nastroju.

Świetlówka MASTER LEDtube Value InstantFit 
(po prawej) jest bardzo praktycznym i prostym 
rozwiązaniem modernizacyjnym, które nie tylko 

oszczędza energię, ale też pozwala uniknąć 
kosztownej wymiany okablowania i żmudnych 
zmian starterów. Współpracuje z elektronicznym 
statecznikiem wysokiej częstotliwości i pasuje 
do istniejących złączy. InstantFit umożliwia 50% 
oszczędność energii w porównaniu z oświetleniem 
jarzeniowym. Duża trwałość wynosząca 40 000 
godzin zmniejsza też koszty konserwacji. Prowadzi 
to do szybkiego zwrotu inwestycji (rzędu 1-3 
lat) i pozwala zachować niski całkowity koszt 
użytkowania.

Martin Hartl (z przodu po prawej) oprowadza 
zespół informatyczny FEGIME po swoim całkowicie 
zautomatyzowanym magazynie na zakończenie spotkania 
w jego placówce we Freising pod Monachium.

www.fegime.com
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Zestawy gniazd w sześciu różnych rozmiarach 
opraw, które można całkowicie przystosować 
do prawie każdego zastosowania – oto AMAXX 
fi rmy Mennekes. Urządzenia te łączą energię 
i przemysłową sieć Ethernet w jednej rodzinie 
produktów, i cieszą się uznaniem już od wielu lat. 
Nowe podwieszane zestawy gniazd AMAXX fi rmy 
Mennekes tworzą szeroki asortyment i zapewniają 
jeszcze więcej możliwości dla instalacji stacji 
roboczych we wszystkich sektorach. 

Produkty

Gdy montaż na ścianie lub fi larze jest niemożliwy 
lub niepożądany, można zastosować 
podwieszany zestaw gniazd. Wytrzymałe 
oprawy są wyposażone w gniazda i urządzenia 
ochronne po obu stronach; mocuje się je do 
sufi tu za pomocą systemu łańcuchów. Ucha do 
podwieszania są scalone z oprawą, a kształt 
wnęk umożliwia przepływ wody przez otwór do 
podwieszania. Wygodny uchwyt u dołu umożliwia 
łatwe podłączanie i odłączanie wtyczki. 

Nowe podwieszane zestawy 
gniazd AMAXX fi rmy 
Mennekes zapewniają jeszcze 
więcej alternatyw dla instalacji 
stacji roboczych w przemyśle, 
handlu i zastosowaniach 
komercyjnych.

Urządzenia podwieszane są dostępne w 
różnych wariantach i mogą też być wyposażone 
w przyłącze sprężonego powietrza. Wiele 
odmian szczególnie nadaje się do rozwiązań 
na zamówienie klienta. Modularne płyty można 
wyposażyć w gniazda, przełączniki, przyciski lub 
inne elementy sterujące i kontrolne. Umożliwia 
to integrację elementów sterujących oraz 
przesyłu energii i danych, jak również urządzeń 
zabezpieczających w jednej oprawie.

Urządzenia te są zgodne z klasą ochrony IP 44 
lub IP 67 i dostępne z gniazdami CEE dla prądu 
16A, 3-fazowego do 63A, 5-fazowego zgodnie 
z różnymi normami krajowymi.

Standardowy asortyment opraw jest wykonany z 
amaplastu, co zapewnia znakomite właściwości 
mechaniczne, termiczne i elektryczne. Górna 
część opraw jest dostępna w kolorach szarym 
elektrycznym, srebrnym lub żółtym. Podstawa 
oprawy jest zawsze czarna. Ponadto dostępne są 
kombinacje wykonane z amelanu. Szczególnie 
nadają się one do stosowania w atmosferze 
żrącej, takiej jak występujące często w przemyśle 
spożywczym lub rolnictwie. Warianty te można 
rozpoznać po pokrywie oprawy w kolorze 
ciemnoszarym. 

Wszystkie zestawy gniazd firmy Mennekes 
wymienione w bieżącym katalogu są już zgodne 
z wymaganiami nowej normy DIN EN 61439.       

Modele podwieszane 
już dostępne

www.mennekes.de

Coraz więcej użytkowników systemów KNX 
potrzebuje możliwości sterowania oświetleniem, 
żaluzjami i temperaturą za pośrednictwem 
smartfonu lub tabletu. „theServa S110” firmy 
Theben to wysokowydajne i wszechstronne 
rozwiązanie składające się z serwera 
sprzętowego, oprogramowania konfi guracyjnego 
i łatwej w użyciu aplikacji.

Zasada jest prosta: po skonfi gurowaniu za pomocą 
oprogramowania pod Windows (dostępnego za 
darmo na theben.de) przez integrator systemu 
KNX wystarczy pobrać darmową aplikację dla 
systemu iOS z iTunes Store lub dla systemu Android 
z Google Play. Po zarejestrowaniu użytkownika 
na serwerze wszystkie ustawienia są przenoszone 
na smartfon lub tablet i mogą być natychmiast 
zastosowane. theServa szczyci się niezwykle 
krótkim czasem reakcji, gdyż na serwerze są 

Produkty

zapisywane wyłącznie adresy grupy KNX, logika 
połączeń i przełączniki czasowe są zapisywane 
na serwerze skąd nie jest wysyłana  żadna grafi ka 

– więc dane pojawiają się na ekranie praktycznie 
w czasie rzeczywistym. Także nowe ustawienia 
zaczynają działać bez zauważalnego opóźnienia.

Zużycie energii można przedstawić w postaci 

theServa: produkt Theben, który jeszcze bardziej ułatwia 
korzystanie z systemów KNX

wykresu w intuicyjnym interfejsie użytkownika. 
Zarządzanie obciążeniem zapewnia 
automatyczne wyłączenie w momencie 
przekroczenia wartości progowych. Kolory 
świecących diod RGB można dogodnie mieszać 
za pomocą tarczy trybu, a następnie zapisywać. 
Wbudowana logika oraz moduły sceny i sekwencji 
umożliwiają łączenie poszczególnych programów. 
Za pomocą funkcji przełącznika czasowego 
można konfi gurować indywidualne programy 
czasowe dla poszczególnych stref. Ponadto z 
programem można bezproblemowo powiązać 
bieżące dane meteorologiczne i prognozy 
pochodzące ze stacji meteorologicznych, takich 
jak Theben Meteodata KNX. theServa umożliwia 
też integrację kamer internetowych i zarządzanie 
alarmami za pomocą raportów automatycznych 
(tylko na iPadzie).

Kontrola KNX za pomocą aplikacji

Modele podwieszane 

www.theben.de
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Silniki elektryczne również powinny stać się 
bardziej energooszczędne. Od 1 stycznia 2015 
roku wchodzi w życie nowa dyrektywa UE, która 
stwierdza, że silniki o mocy znamionowej od 
0,75 kW do 375 kW nie mogą mieć poziomu 
wydajności niższego od IE3. Silniki IE2 mogą być 
nadal stosowane, lecz muszą być wyposażone 
w napęd z regulacją prędkości.

– W przypadku wielu zastosowań takich jak 
pompy lub wentylatory napęd przestrajany jest 
często nadmiarowy pod względem złożoności i 
funkcjonalności, podczas gdy klasyczny rozrusznik 
silnika nie oferuje możliwości regulowania 
prędkości – wyjaśnia Guido Kerzmann, kierownik 
serii produktów w Eaton Electrical Sector EMEA.

Firma Eaton opracowała rozwiązanie i dzięki 
PowerXL DE1 oferuje nową klasę urządzeń: 
VSS (Variable Speed Starter, czyli rozrusznik 
z regulacją prędkości). Urządzenie to tworzy 

Alternatywa

Połączenie technologii LED i systemu sterowania 
oświetleniem zapewnia maksymalną oszczędność. 
Właśnie dlatego Havells Sylvania wbudowuje 
technologię czujników australijskiej spółki Organic 
Response do swojego modułowego osprzętu 
LED Concord „Offi celyte”. W niedługim czasie 
od wprowadzenia, rozwiązanie to już wygrało 
w kategorii „Najlepszy system sterowania 
oświetleniem” na brytyjskiej gali Lighting Design 
Awards 2014.

www.havells-sylvania.com

Produkty

Inteligentne sterowanie oświetleniem

pomost między rozrusznikiem silnika a silnikiem 
przestrajanym, i łączy w sobie zalety tych dwóch 
metod sterowania silnikami elektrycznymi: DE1 
można obsługiwać równie łatwo, co rozrusznik 
silnika, ale równocześnie zapewnia on 
możliwość regulowania prędkości. Zapewnia 
zatem budowniczym maszyn i systemów 
ekonomiczną, a zarazem wysoce niezawodną 
alternatywę do stosowania na całym świecie 
w celu przetworzenia systemów pracujących 

Węzeł czujników Organic Response nie tylko 
wyłącza światło w miejscach nieużywanych i 
przyciemnia je w strefach małej aktywności, 
ale także – znajdując się w każdej oprawie 
oświetleniowej – bezprzewodowo komunikuje się 
z sąsiadami w celu umożliwienia grupowej reakcji 
na aktywność i światło otoczenia. Wbudowany 
system sterowania niezwykle ułatwia montaż.

„Offi celyte” należy do najbardziej wydajnego 
modułowego oświetlenia LED na rynku i jest 

www.eaton.com

Nowy szybki rozrusznik 
Eaton stanowi pomost 
między rozrusznikiem silnika a 
napędem przestrajanym.

wcześniej ze stałą prędkością w układy bardziej 
energooszczędne i zgodne z coraz surowszymi 
wymaganiami prawnymi.

Na początek Eaton wprowadza PowerXL DE1 
na rynek w dwóch rozmiarach. Wąska wersja 
FS1 o szerokości zaledwie 45 mm idealnie 
nadaje się do sterowania silnikami o mocy 
do 1,5 kW, natomiast FS2 (szer. 90 mm) jest 
przeznaczona dla mocy znamionowych od 
2,2 do 7,5 kW. Urządzenia te mają funkcję 
hamowania i automatycznego restartu, a także 
funkcję zapobiegania przekroczeniu krytycznej 
temperatury urządzenia. 

Montaż, rozruch i obsługa tych urządzeń nie 
wymaga specjalnej wiedzy z dziedziny inżynierii 
napędu. Szybkie rozruszniki można obsługiwać w 
sposób równie prosty, jak stycznik. Instalator musi 
jedynie wyjąć urządzenie z pudełka, okablować 
je tak samo jak rozrusznik silnika – i będzie ono 
od razu gotowe do pracy. Dzięki temu możliwość 
błędów podczas montażu jest ograniczona do 
minimum, a tym samym czas potrzebny do 
uruchomienia jest również minimalny. Eaton 
zapewnia mnóstwo praktycznych narzędzi, które 
jeszcze bardziej wspomagają ten proces.

Szybkie rozruszniki są przeznaczone do działania 
w wymagających warunkach przemysłowych i 
temperaturach od -10°C do 60°C. Są zgodne 
z międzynarodowymi wymaganiami CE, UL, cUL 
i cTick, a tym samym nadają się do stosowania 
na całym świecie.

Inteligentne sterowanie oświetleniem

Energooszczędny, 
bezprzewodowy i elastyczny 
– nowy system sterowania 
oświetleniem fi rmy Havells 
Sylvania.   

dostępny w wersjach 3000K, 4000K i co najmniej 
CRI 80. Satynowy akrylowy klosz Officelyte 
zapewnia idealne, jednorodne oświetlenie. 
System jest wytwarzany w dwóch rozmiarach 
i dwóch wersjach mocy, odpowiadających 
modułom świetlówkowym 2 x 24W T5 i 1 x 
55W T5 TC-LE.

Produkty
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Unia Europejska przegłosowała obszerny zestaw 
przepisów zobowiązujący do redukcji zużycia 
energii i emisji dwutlenku węgla. Dotyczy to między 
innymi silników elektrycznych. Norma IEC 60034-
30 określa klasy wydajności energetycznej dla 
silników asynchronicznych. Rozporządzenia (WE) 
640/2009 i 04/2014 ustalają warunki przejścia 
na nową, energooszczędną technologię. IE2 
obowiązuje jako minimalny poziom wydajności 
od 2011 roku. Drugi etap przejścia rozpocznie 
się właśnie 1 stycznia 2015 roku. Od tego dnia w 
przedziale mocy od 7,5 do 375 kW do działania w 
produkcji w Europejskim Obszarze Gospodarczym 
dopuszczone będą wyłącznie silniki odpowiadające 
klasie wydajności energetycznej IE3. Silniki klasy IE2 
będą nadal dopuszczone do użytku pod warunkiem 
zaopatrzenia w napęd z regulacją prędkości.

Przejście na silniki energooszczędne jest opłacalne, 
gdyż powoduje znaczne zmniejszenie zużycia 
energii, a tym samym obniżenie kosztów działania. 
Niezależnie od wymagań energetycznych 
klienta, Siemens ma w swojej ofercie odpowiedni 
energooszczędny silnik.

Silniki klasy IE3 działają inaczej

Energooszczędność silników IE3 opiera się 
głównie na ich mniejszych wartościach prądu 
znamionowego. Jednak ze względów technicznych 
prądy rozruchowe są wyższe; w szczególności 
tak zwany początkowy prąd rozruchowy silników 
klasy IE3 jest znacznie wyższy w porównaniu z 
urządzeniami klasy IE2. Jednak każdy silnik 
zachowuje się inaczej i karty danych technicznych 
poszczególnych silników nie zawierają żadnych 
informacji o początkowym prądzie rozruchowym. 

Właśnie dlatego fi rma Siemens przeprowadziła 
wszechstronne analizy i przyjrzała się działaniu 
ogromnej liczby silników pochodzących od różnych 
producentów. Wyniki mówią: przed przejściem na 
klasę IE3 należy rozważyć pewne czynniki.

Silniki klasy IE3 fi rmy Siemens – więcej niż 
oszczędność

Jednak dla inżynierów Siemensa samo 
spełnienie wymagań prawnych to za mało. 
Obok charakterystycznej dla Siemensa 
energooszczędności, która jest dla klienta oczywista, 
zapewnili silnikom dodatkowe zalety.

Przejście na silniki asynchroniczne klasy IE3 oznacza, 
że klient może oczekiwać całkowitej niezawodności, 
dużej trwałości i maksymalnej odporności. A to 
wszystko oznacza, że inwestycja jest w pełni 
bezpieczna. Ponadto w wielu przypadkach 
przejście na IE3 nie będzie wymagać żadnych 
zmian w konstrukcji urządzeń, gdyż silniki klas od 
IE1 do IE3 mają taką samą wysokość wału. Idą 
za tym oszczędności na kosztach przebudowy i 
modernizacji. Silniki Siemens kategorii Premium 
Efficiency są dostępne w licznych wersjach 
standardowych od 0,37 kW do 1000 kW.

Automatyka przemysłowa SIRIUS dla 
silników klasy IE3 – optymalizacja pod 
kątem większych prądów rozruchowych

Energooszczędność silników IE3 wynika głównie 
z ich mniejszych wartości prądu znamionowego. 
Jednak z uwagi na ich konstrukcję mają one 
większą wartość prądu rozruchowego. Zwłaszcza 
początkowy prąd rozruchowy jest wyższy w 
przypadku silników klasy IE3 w porównaniu z 
klasą IE2. Wymaga to dostosowania aktualnego 
monitoringu w automatyce przemysłowej w celu 
uniknięcia niepożądanych samoczynnych wyłączeń. 
Ponadto trzeba zwiększyć zdolność przełączania i 
obciążalność prądową automatyki przemysłowej. 
Właśnie dlatego najnowsza generacja automatyki 
przemysłowej SIRIUS została odpowiednio 
zoptymalizowana na podstawie obszernych analiz 
charakterystyk rozruchowych silników klasy IE3.

Budowa szafek sterowniczych musi być szybka, 
prosta, elastyczna i nie mogą one zajmować 
dużo miejsca. Jak można spełnić jednocześnie 
wszystkie te wymogi? Na przykład za pomocą 
unikatowego systemu modułowego SIRIUS, 
który oferuje wszystkie elementy potrzebne do 
przełączania, zabezpieczania oraz uruchamiania 
silników i układów – innymi słowy pełen modularny 
asortyment standardowych elementów do 250 
kW/400 V w zaledwie siedmiu rozmiarach, które 
idealnie do siebie pasują, mogą być łatwo łączone 
i w dużym stopniu wykorzystują te same akcesoria.

Dzięki automatyce przemysłowej SIRIUS można 
nadal polegać na zwykłej niezawodności 
podajników obciążenia silnika – nawet po przejściu 
na silniki klasy IE3.

Wszystko 
gotowe na 
wprowadzenie 
standardu IE3

Od 1 stycznia 2015 roku 
zaczną obowiązywać 
bardziej restrykcyjne przepisy 
UE dotyczące silników 
elektrycznych. Siemens może 
dostarczyć zarówno silniki, jak i 
układy sterujące nastawione na 
zmniejszenie zużycia energii.

Produkty

www.siemens.de/IE3ready

Klasy wydajności 
międzynarodowej 
IE (international 
effi ciency):
IE1 = wydajność standardowa 
(Standard Effi ciency)

IE2 = wysoka wydajność 
(High Effi ciency)

IE3 = wydajność premium 
(Premium Effi ciency) dużo miejsca. Jak można spełnić jednocześnie 

wszystkie te wymogi? Na przykład za pomocą 
unikatowego systemu modułowego SIRIUS, 
który oferuje wszystkie elementy potrzebne do 
przełączania, zabezpieczania oraz uruchamiania 
silników i układów – innymi słowy pełen modularny 
asortyment standardowych elementów do 250 
kW/400 V w zaledwie siedmiu rozmiarach, które 
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Wysoką gęstość sygnału w przypadku złączek 
rozłączających można uzyskać dzięki nowym 
nożowym złączkom rozłączającym Phoenix 
Contact z technologią łączenia na wcisk, przy 
poskoku 3,5 mm dla przewodów do 1,5 mm². 
Można w ten sposób zaoszczędzić nawet 
30% miejsca w szafce sterowniczej. Seria 
modularnych złączek PT 1,5/S-MT obejmuje 
listwy 2-, 3- i 4-przewodowe, jak również wersje 
dwupoziomowe. Serię produktów dopełniają 
złączki przelotowe o tym samym kształcie.

Łącznik testowy 2,3 mm na każdym przyłączu 
umożliwia wygodne włączanie w obwód 
przyrządów pomiarowych. Podwójny układ 
funkcjonalny umożliwia oddzielne i szybkie 
rozprowadzanie potencjału za pomocą zwór. 
Odłączniki nożowe i dźwignie aktywujące tego 

Firma Weidmüller wyposażyła swoje 
dwubiegunowe próbniki napięcia drugiej 
generacji w dodatkowe funkcje i wprowadziła 
kolejne ulepszenia do swego asortymentu 
produktów. Weidmüller oferuje użytkownikom 
szeroki zakres próbników napięcia, z których 
każdy gwarantuje pomiary zgodne z normą i 
ułatwia wiele prac dzięki przydatnym funkcjom.

Dwubiegunowe próbniki napięcia Combi-Check, 
Combi-Check Pro, Digi-Check i Digi-Check 
Pro mają zarówno ekran, jak i nową funkcję 
akustyczną (brzęczyk), zapewniające ciągłość i 
badanie napięcia; odmiany Multi-Check i Master-
Check są wyposażone w ekran.

Próbniki napięcia (klasa ochronności IP65) 
wyposażone są w wiele funkcji, takich jak 

Prosty sposób na 
zaoszczędzenie miejsca

Próbniki napięcia 
Weidmüller drugiej 
generacji ułatwiają 
wiele prac.

www.weidmueller.com

zapewniają też przejrzystość okablowania i prac 
konserwacyjnych.

Nożowe złączki rozłączające wykorzystują 
akcesoria systemowe do pełnego modularnego 
systemu złączek Clipline. Dzięki technologii 
łączenia na wcisk przewody podłącza się 
bezpośrednio, bez użycia narzędzi. Wymagana 
siła wcisku jest mniejsza o 50%, co ułatwia 
wkładanie przewodów do złączy i uzyskiwanie 
połączenia. Duża siła styku, przekraczająca 
wartość wymaganą przez odpowiednie normy, 
zapewnia niezawodny, dobrej jakości kontakt 
przewodów. Przewody zwalnia się za pomocą 
nowego typu przycisku, który można uruchomić 
z użyciem różnych narzędzi.

też ogromną wagę do prostoty działania i 
łatwości odczytywania. Czujnik światła włącza 
podświetlenie ekranu ciekłokrystalicznego, co 
wydłuża czas pracy na baterii. Komora baterii 
także została ulepszona. Nieodłączalny otwieracz 
komory baterii jest wbudowany w pokrywę sondy 
miernika.

Dwubiegunowe próbniki napięcia mają certyfikaty 
zgodne z aktualnymi normami (DIN VDE 0682-
401:2011, DIN EN 61243-3:2010), a szeroki 
zakres pomiaru od 0,3 V do 690 V zapewnia im 
wszechstronność zastosowań. Rodzaj napięcia 
(DC/AC) jest wykrywany automatycznie.

samego koloru zapewniają łatwe przypisywanie 
poziomów połączenia podczas posługiwania 
się dwupoziomowymi blokami złączek. 
Możliwości znakowania o dużej powierzchni 

Dodatkowe funkcje

Produkty

www.phoenixcontact.com

kontrola braku napięcia, dokonywanie 
pomiarów napięcia zgodnie z normami w 
szerokim przedziale, badanie pól wirujących i 
podłączania obciążeń. Weidmüller przywiązuje 
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Aby narzędzia nie obijały się o siebie, albo by 
po prostu utrzymać je w porządku w skrzynce 
narzędziowej, można obecnie wytworzyć 
własną zindywidualizowaną wkładkę ze 
sztywnej pianki, korzystając z indywidualnego 
systemu przechowywania narzędzi (Individual 
Tool Storage System, ITSS) fi rmy Cimco. Jest to 
sieciowy edytor graficzny opracowany przez 
Cimco na potrzeby klientów, którzy mogą teraz 
projektować i zamawiać dokładnie takie wkładki, 
jakich potrzebują.

W przypadku narzędzi z katalogu Cimco jest to 
bardzo łatwe. Wkładki dla około 1000 narzędzi 
z bazy danych Cimco projektuje się bardzo 
szybko. Jeśli danego narzędzia nie ma w bazie 
danych, można je wysłać do Cimco, aby otrzymać 

wkładkę robioną na zamówienie. Można też 
wykonać cyfrowe zdjęcie narzędzia na specjalnie 
zaprojektowanej podkładce do skanowania ITSS 
i wgrać je przez sieć.

Gdy wkładka zostanie zaprojektowana, klient 
automatycznie otrzyma odpowiednią ofertę. 
System ITSS jest niezwykle praktyczny, a 
korzystanie z niego jest bezpłatne. Wypróbuj 
go online albo zaprojektuj od razu potrzebną 
Ci wkładkę!

Gwarancja porządku w skrzynce 
narzędziowej

Produkty

www.cimco.de

Legrand przedstawia swoje nowe modele 
zasilaczy bezprzerwowych: Archimod HE i Trimod 
HE. Oba są systemami modularnymi, a dzięki temu 
bardzo elastycznymi. Dzięki wydajności 96% 
(poświadczona według SIQ) plasują się wśród 
najlepszych urządzeń dostępnych na rynku. Idea 
modularności i wysoka wydajność energetyczna 
skutkują nie tylko niższymi rachunkami za energię, 
ale także mniejszym całkowitym kosztem 
użytkowania (total cost of ownership, TCO).

ARCHIMOD HE o modularnej architekturze 
umożliwiającej rozbudowę jest przeznaczony 
do 19-calowych szafek rack i zapewnia różne 
energie znamionowe od 20 do 120 kVA. Jest 
obecnie dostępny w nowych wersjach wysokiej 
mocy z metalową konstrukcją modularną, którą 
można instalować bocznie wraz z centralnymi 
rozdzielnicami.

TRIMOD HE to seria modularnych trójfazowych 
urządzeń UPS z podwójną konwersją VFI 

Produkty

od 10 do 60 kVA, umieszczanych w szafce o 
powierzchni podstawy zaledwie 0,26 m2.

Dzięki jednostkowemu współczynnikowi mocy 
obie nowe serie UPS-ów gwarantują maksymalną 
moc rzeczywistą: o 11% większą niż UPS o 
współczynniku mocy 0,9 i o ponad 25% większą 
niż UPS o współczynniku mocy 0,8.

Systemy modularne składają się z zestawu 
standardowych, wcześniej zmontowanych 
elementów, co upraszcza i przyspiesza proces 
projektowania i budowania infrastruktury.

Innowacyjna koncepcja modularności trójfazowej, 
składającej się z oddzielnych modułów 
jednofazowych, która charakteryzuje obie te 
serie UPS-ów, optymalizuje dostępność mocy i 
zwiększa elastyczność systemu.

Poza tymi dwoma systemami modularnymi 
dostępny jest też konwencjonalny trójfazowy UPS 

Nowe modularne modele 
UPS fi rmy Legrand 
zapewniają certyfi kowaną 
wydajność i wysoki 
współczynnik mocy 
jednostkowej.

dla przedziału 10-60 kVA – „Keor T”. Dostępność 
wszystkich złączy od przodu w tym nowym 
UPS-ie upraszcza i przyspiesza wszelkie prace 
montażowe i konserwacyjne. Poziom wydajności 
modelu Keor T jest prawie tak samo wysoki (do 
96% dzięki technologii trzypoziomowej), mimo 
że urządzenie ma szczególnie zwartą budowę 
z uwagi na to, że zawiera baterie wewnętrzne. 
Eliminuje to szafkę akumulatorową, a tym samym 
oszczędza miejsce i koszty.

Możliwe jest szeregowe połączenie do 8 UPS-
ów, dzięki czemu można uzyskać różne poziomy 
redundancji, aby otrzymać wysoki standard 
ciągłości pracy i zaopatrzenia w imponująco 
wysoki poziom energii. Keor T wyposażony jest 
w ekran dotykowy, który przedstawia w bardzo 
prosty sposób szeroki zakres informacji i zapewnia 
dostęp do wszystkich parametrów roboczych 
urządzenia.

Serie modularnych UPS

www.legrand.com

ARCHIMOD HE TRIMOD HE KEOR T
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Honeywell poszerza rodzinę centrów wody pitnej 
„PrimusCenter” o nową wersję, pozbawioną 
zewnętrznego podłączenia wody. W przypadku 
garażu lub ogrodu podłączenie to jest często 
zbędne dla klienta i to posunięcie stanowi 
reakcję Honeywell na informacje zwrotne. Nowa 
podstawowa wersja PrimusCenter obejmuje 
zawór zwrotny, fi ltr płukania zwrotnego, zawór 
redukcyjny, rurę rozgałęźną wody pitnej do 
zasobnika i domowej instalacji wodociągowej 
oraz zawór bezpieczeństwa kotła.

Ponadto dostępna jest też wersja rozbudowana, 
obejmująca automatyczny system płukania 
zwrotnego i zestaw połączeniowy z uzupełnianiem 
systemu grzejnego, wykorzystujący kombinację 
uzupełniającą NK300. Jako opcja dodatkowe dla 

wszystkich wariantów dostępne jest podłączenie 
układu zmiękczania wody; możliwa jest też 
rozbudowa w celu objęcia kilku linii zimnej wody.

W wielu domach funkcjonują kotły, które są 
tak naprawdę za duże. Standardowo zawór 
bezpieczeństwa ½” dla ciśnienia 6 bar można 
stosować w przypadku kotłów o pojemności do 
200 l, wszystkie wersje mają obecnie zawór 
bezpieczeństwa ¾” dla ciśnienia 10 bar. Dzięki 
temu urządzenia PrimusCenter można stosować 
w przypadku kotłów o pojemności do 1000 l 

– kolejne dobre rozwiązanie z serii Honeywell 
PrimusCenter.

W 2013 roku ta koncepcja projektowania 
domowych instalacji wodnych zdobyła „red 

Na życzenie klienta

Produkty

Nowa wersja PrimusCenter 
fi rmy Honeywell jest obecnie 
dostępna bez zewnętrznego 
podłączenia wody.

1 lipca 2013 roku rozporządzenie o produktach 
budowlanych (Construction Products Regulation, 
CPR) stało się obowiązującym prawem we 
wszystkich państwach członkowskich UE, 
harmonizując warunki sprzedaży produktów 
budowlanych. Jak wskazuje Prysmian, CPR 
obejmuje rzecz jasna wszystkie przewody 
przeznaczone do umieszczenia w budowanych 
obiektach. Obecnie w oparciu o EN 50575 

„Kable energetyczne, sterujące i łącznościowe 
– Kable do ogólnego stosowania podczas prac 
budowlanych podlegające wymogom ochrony 
przeciwpożarowej” przygotowuje się normę 
produktową. Jest oczywiste, że bezpieczeństwo 
to fundamentalna kwestia w przypadku kabli i 
przewodów. 

Według CPR Prysmian będzie oczywiście mieć 
obowiązek wnioskować o deklarację osiągów 
(Declaration of Performance, DoP) dla każdego 
produktu objętego „zharmonizowanymi normami www.prysmiangroup.com

Nowe normy dotyczące przewodów

www.honeywell-haustechnik.de

dot award”, znaną nagrodę w dziedzinie 
projektowania. Łatwość montażu silnie wpłynęła 
na werdykt jury – instalator podczas montażu 
nie musi już oglądać i porządkować licznych 
odrębnych elementów, gdyż do zamocowania 
tego atrakcyjnego rozwiązania oszczędzającego 
czas i miejsce, o idealnie skoordynowanych 
komponentach, wystarczą zaledwie trzy śruby.

Od lewej: PrimusCenter Basic, 
PrimusCenter Standard i 
PrimusCenter Upgrade.

Normy

produktowymi” przed wprowadzeniem go na 
rynek. W tej DoP producenci kabli zadeklarują 
osiągi produktu jeśli chodzi o wymagania w 
zakresie reakcji na ogień. Następnie produkt, jego 
opakowanie i dokumenty, dla których wystawiono 
DoP, zostaną opatrzone znakiem CE.

W celu ustalenia reakcji produktu na ogień należy 
przeprowadzić niezbędne testy, korzystając z 

usług notyfi kowanych jednostek certyfi kowania 
produktów i notyfikowanych laboratoriów 
testowych. Jednak organy te będą mogły być 
notyfi kowane dopiero po opublikowaniu przez 
UE zharmonizowanych norm produktowych. 
Równocześnie ogłoszony zostanie „okres 
współistnienia” (wraz z czasem jego trwania). 
CPR dopuszcza sprzedaż obu grup produktów 

– posiadających i nieposiadających DoP oraz 
opatrzonych i nieopatrzonych znakiem CE – do 
końca okresu współistnienia.

Doszło jednak do pewnych opóźnień i eksperci 
nie spodziewają się opublikowania norm 
przez końcem 2015 roku. Prysmian będzie 
na bieżąco informować FEGIME o wszelkich 
postępach w tej kwestii. Gdy sytuacja stanie się 
jasna, udostępniona zostanie specjalna literatura 
zawiadamiająca i materiały promocyjne.

Informacja z grupy Prysmian na temat rozporządzenia UE 
Construction Products Regulation (CPR).
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www.busch-jaeger.de

Automatyzacja domu staje się coraz bardziej 
popularna. Jednak system KNX jest często zbyt 
skomplikowany. Właśnie dlatego ABB wprowadza 
właśnie system „ABB-free@home”. Sprawia on, że 
inteligentne życie staje się niezwykle proste – nowy 
system można szybko zainstalować i łatwo się 
nauczyć jego obsługi. Oświetlenie, ogrzewanie, 
żaluzje, otwieranie drzwi można kontrolować za 
pomocą smartfonu, tabletu lub komputera. 

Przyczyną szczególnej atrakcyjności tego 
rozwiązania jest to, że wymaga ono jedynie 
minimalnych dodatkowych kosztów w porównaniu 
z konwencjonalnymi instalacjami elektrycznymi. A 
dla elektryka instalującego system jest on niezwykle 
prosty i oczywisty – nie ma na przykład potrzeby 
inwestowania w żadne nowe oprogramowanie.

Centralny element systemu, systemowy punkt 
dostępu (System Access Point), zapewnia 
komputerowi lub tabletowi dostęp do 
projektowania, rozruchu i wizualizacji. Umożliwia 
to niezwykle łatwe defi niowanie i programowanie 
funkcji systemu, niezależnie od tego, czy odbywa 
się to za pośrednictwem istniejącej sieci, czy z 
użyciem tymczasowego połączenia W-LAN (jeśli 
np. w domu nie ma infrastruktury sieciowej).

Po zainstalowaniu użytkownik może wywołać 
interfejs użytkownika na swoim komputerze, 
tablecie lub smartfonie, i samodzielnie zmieniać 
ustawienia. Działa to szczególnie dobrze podczas 
korzystania z darmowej aplikacji ABB-free@
home®, która optymalizuje wszystkie obrazy, 
przystosowując je do ekranów urządzeń 

Sterowanie domem 
łatwiejsze niż kiedykolwiek

Produkty

Łatwość montażu, łatwość 
użytkowania – ABB-free@
home ułatwia realizację wizji 
inteligentnego mieszkania.

mobilnych. Nawet programowanie scen świetlnych 
lub terminarzy do sterowania ogrzewaniem 
lub żaluzjami odbywa się intuicyjnie. System 
zapewnia więc optimum wygody, bezpieczeństwa 
i energooszczędności w domu klienta.

Wstępnie konfigurowane układy czujników/
siłowników do skrzynki podtynkowej oferują 
podstawowe funkcje bez żadnego programowania, 
np. obsługę żaluzji lub wyłączanie i włączanie 
świateł, tak że działanie lokalne jest możliwe 
jeszcze przed uruchomieniem. Oznacza to, że 
dzięki ABB-free@home® można zmienić dom lub 
mieszkanie w inteligentne miejsce zamieszkania 

– tak łatwo, jak nigdy dotąd.

Za pomocą ABB-free@home® ABB znosi 
bariery blokujące dostęp do inteligentnego 
mieszkania, zapewniającego optymalną wygodę, 
bezpieczeństwo i energooszczędność. Rezultatem 
jest nowy wymiar sterowania domem – po prostu 
inteligentny.

Po lewej: Centralnym elementem systemu ABB-free@
home jest systemowy punkt dostępu (System Access 
Point). Powyżej: Urządzenia modularne są dostępne 
dla wszystkich ważnych funkcji, niezależnie od 
tego, czy chodzi o siłownik przełącznika, żaluzji, 
czy ściemniacza.

www.obo.com

Duże lub małe, klasyczne lub nowoczesne, 
do celów standardowych lub specjalnych – 
asortyment skrzynek przyłączowych OBO rozrósł 
się tak bardzo, że każdy znajdzie w nim coś dla 
siebie.
1 – Seria A: termoplast niezawierający 
fluorowców | szczelna pokrywa łupinowa 
i wstępnie oznaczone miejsca wejść kabli | 
stopień ochrony IP55 | praktyczne mocowania 
zewnętrzne
2 – Seria T: rozmiary od T25 do T350 | wszystkie 
wersje i bogaty asortyment akcesoriów | materiał 

Rozwiązania na każdą okazję
Produkty

odporny na promienie UV, wstrząsoodporny i 
niezawierający fluorowców | do użytku w 
pomieszczeniach i na zewnątrz 
Seria T z Wielandem i modułem 45: minimalny 
montaż | szeroki zakres wariantów
3 – Seria DAB, seria B: duża odporność i 
trwałość formy dzięki zastosowaniu aminoplastu | 
szczególnie odpowiednie do miejsc ze skrajnymi 
wahaniami temperatury 
4 – Seria Mx – trudne przypadki: (puste) 
aluminiowe obudowy zaprojektowano do użycia w 
najtrudniejszych warunkach | metalowa obudowa 

jest odporna na zarówno skrajnie wysokie, jak i 
skrajnie niskie temperatury, a także duże różnice 
temperatur | brak zagrożenia od silnych uderzeń, 
aktów wandalizmu czy uderzeń kamieniami 
5 – Seria FireBox: przetestowana i zatwierdzona 
jako gniazdo połączeniowe do konserwacji 
funkcji elektrycznych według DIN 4102 część 
12, o klasach od E30 do E90 | zaciski odporne 
na wysoką temperaturę do przyłączania 
poszczególnych drutów przewodów wstępnie 
zamocowane w urządzeniu połączeniowym.

1 2 3 4 5
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Działanie oświetlenia LED można obecnie 
obserwować w jednym z najpiękniejszych 
pomieszczeń na świecie – firma Osram 
wyposażyła Kaplicę Sykstyńską w Rzymie w nowy 
system oświetlenia. W latach 1982-1994 słynne 
freski Michała Anioła, pokrywające sufit i ścianę 
ołtarzową, zostały poddane renowacji, dzięki 
czemu w pełni objawiło się bogactwo wyrazistych 
kolorów użytych przez artystę. 20 lat później 
wysiłek konserwatorów został ukoronowany 
nowym oświetleniem. Freski znajdujące się pod 
oknami, pędzla takich mistrzów, jak Botticelli, 
Perugino, Ghirlandaio itd., również można 
podziwiać w nowej chwale.

Montaż oświetlenia zakończył się 30 
października 2014 roku, w 450. rocznicę 
śmierci Michała Anioła. Specjaliści z firmy Osram, 
projektanci oświetlenia, konserwatorzy oraz 
technicy pomiarów energetycznych i świetlnych 
pracowali wspólnie nad opracowaniem koncepcji 
oświetlenia wspieranej finansowo przez UE. 
Natężenie oświetlenia zwiększono od pięcio- do 
dziesięciokrotnie, co wydobyło kolory z półmroku 
zmierzchu i rozświetliło pełne widmo barw 
fresków w wysoce jednorodnym i optymalnie 
kontrolowanym świetle.

Aby dało się to osiągnąć, należało w 
pełni wykorzystać możliwości sterowania 
charakterystyczne dla technologii LED, jak 
również przeprowadzić wiele badań. Pierwszym 
etapem była bezstykowa analiza pigmentów 
fresków w 280 punktach, przeprowadzona 
przez specjalistów z Węgier. Wykonano ją 
metodą oświetlenia analizowanych punktów 

Oświetlenie LED w Kaplicy Sykstyńskiej

www.osram.com

skalibrowanym źródłem światła i pomiaru widma 
światła odbitego. Ta rzeczywista reakcja barwna 
(a nie klasyczny wskaźnik oddawania barw) 
posłużyła za podstawę dla dokładnych regulacji 
widma emisji LED-owych źródeł światła. Eksperci 
sądzą obecnie, że Michał Anioł mieszał barwy 
na palecie w świetle dziennym, dlatego wybrał 
chłodniejszą temperaturę koloru.

Jednak Kaplica jest oświetlona światłem LED o temp. 
3000 kelwinów, opracowano więc wyrafinowany 
algorytm korekty, który wprowadził do kształtu 
widma światła LED różnice w postrzeganiu 
kolorów przez oko ludzkie w zależności od 
temperatury koloru. Takie dokładne dostrojenie 
jest obecnie możliwe tylko w przypadku diod 
elektroluminescencyjnych (LED).

Pomimo znacznie wyższych wartości natężenia 
oświetlenia i maksymalnej jakości światła 
instalacja LED osiąga najwyższy poziom 
energooszczędności. Zużycie energii w 
Kaplicy, włącznie z oświetleniem galowym i 
przeznaczonym dla zwiedzających, zostało 
zmniejszone z ponad 66 kilowatów do zaledwie 
7,5 kilowatów. Krótko mówiąc – każdy, kto 
interesuje się sztuką i nowoczesną technologią, 
musi odwiedzić Rzym!

Sztuka i technologia

Główne zdjęcie: Fresk sufitowy Michała Anioła ze 
„Stworzeniem Adama”. Powyżej: Kaplica Sykstyńska. 
Poniżej: Sybilla delficka – po lewej przed montażem nowego 
oświetlenia, po prawej po nim.

Prawa autorskie do wszystkich fotografii posiada: 
Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, Direzione 
dei Musei
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Przedsiębiorstwo Emiter od lat specjalizuje się w 
produktach dla nowych technologii.

W ostatnim czasie wprowadzono nowe szafy 
do budowy centrów danych, rozszerzając ofertę 
o nową – najbardziej zaawansowaną rodzinę 
produktów w tym segmencie. Szafy wykonane 
w kolorze czarnym z perforowanymi drzwiami, 
możliwością łączenia i zabudowy.

Ponadto w sposób szczególny została poszerzona 
rodzina puszek podłogowych o puszki do betonu, 
puszki do podłóg technicznych i puszki blatowe 
o wielu kolorach. Zupełnie nowe rozwiązanie to 
puszka szczelna IP66. Nowe produkty wpisują się 
w strategię oferowania nowoczesnych produktów 
dla prowadzenia nowoczesnych instalacji.

W segmencie inteligentny dom oferta została 
wzbogacona o nowe panele dotykowe AURUS 
oraz integrację systemu audio Nuovo z systemem 
Teletask. Nowy AURUS 4-TEMP to pojemnościowy 
panel dotykowy z czterema polami oraz 
możliwością sterowania temperaturą.

W ofercie działu Fotowoltaika znalazły się 
nowe produkty – przetwornice szwajcarskiego 
producenta Studer Innotec. Znajdują one 
zastosowanie w systemach fotowoltaicznych o 
zróżnicowanym stopniu autonomii - począwszy 
od układów zasilania bezprzerwowego, 
skończywszy na całkowicie niezależnych 
lokalnych mikrosieciach.

Emiter – okablowanie strukturalne, 
inteligentny dom, fotowoltaika

Produkty

Emiter – nowe technologie

Szafa serwerowa Emiter Net.

Panel dotykowy systemu inteligentnego domu AURUS 4.
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Nieodzownym elementem każdej budowy, 
remontu, hali produkcyjnej, warsztatu czy nawet 
w domu jest przedłużacz. Przedłużacze produkcji 
PCE przeznaczone są do zastosowań wewnątrz 
jak i na zewnątrz budynków - dostępne w różnych 
rozmiarach oraz wyposażeniu.

Stopień szczelności: IP44, IP54 oraz IP66/67

Sprawdzają się doskonale we wszystkich nawet 
najcięższych warunkach. Dotyczy to szczególnie 
obszarów, gdzie wymagana jest wysoka jakość, 
odporność oraz niezawodność , np. w przemyśle, 
handlu, warsztatach, halach produkcyjnych, 
rolnictwie, gospodarstwie domowym, w 
budynkach publicznych, obiektach rozrywkowych 
i sportowych oraz polach kempingowych i 
przystaniach.

DANE TECHNICZNE

Przedłużacz zwijany, jednofazowy, typ: »JAWOR« 
»NIEMCZ« o parametrach:
■  bęben plastikowy – typ NIEMCZA, 
■  bęben metalowy – typ JAWOR,
■  średnica bębna 255 mm
■  max długość przewodu 50 m OW 3x2,5 mm2,
■  stopień szczelności IP20 – 4 szt. gniazd 

jednofazowych 16A 3P,  
■  stopień szczelności IP44 – 3 szt. gniazd 

jednofazowych 16A 3P,  
■  zabezpieczenie termiczne chroniące przed 

przeciążeniem,

Cechy dodatkowe:
■  wykonane z wysokiej jakości materiałów,
■  ergonomiczna i izolowana rączka dla lepszego 

komfortu użytkowania,
■  możliwość zamocowania kabla i wtyczki tzw. 

plug parking station,

Rozwiązania 
na każdą 
okazję

Produkty

■  możliwość blokowania przewodu na dowolnej 
długości,

■  wszystkie bębny metalowe posiadają uziemienie 
dla jeszcze większego bezpieczeństwa,

■  w wersjach dla 3 gniazd 1 fazowych znajdują 
się dodatkowo lampki kontrolne czerwone i 
zielone informujące o prawidłowości działania 
przedłużacza.

Przedłużacz zwijany, trójfazowy, typ: 
»ZĄBKOWICE« i »KŁODZKO« o parametrach:
■  bęben plastikowy na stojaku metalowym,
■  max długość przewodu 50 m OnPd 5x6 mm2,
■  dowolna konfi guracja gniazd i zabezpieczeń 

(według dostarczonej specyfi kacji),
■  stopień szczelności IP44,

Cechy dodatkowe:
■  bardzo wytrzymałe tworzywo sztuczne bębna
■  średnica bębna 320 mm i 450 mm,
■  komfortowa rączka do trzymania bębna,
■  hamulec blokujący bęben uniemożliwiający 

przypadkowe rozwinięcie kabla
■  kładany, obrotowy uchwyt nawijający,
■  zatopione w bębnie z  tworzywa sztucznego 

stalowe stopki zapewniają maksymalny stopień 
izolacji oraz wysoką stabilność przedłużacza,

■  opcjonalnie można zamontować system jezdny 
umożliwiający łatwy transport przedłużacza 
bębnowego typu »ZĄBKOWICE«, nawet w 
najtrudniejszych warunkach

Connection
futureto the

 www.pce.pl
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Modicon M221, podstawowy model z rodziny 
sterowników Modicon firmy Schneider Electric, 
stanowi zaskakujące połączenie sprawności, 
złączy i modularności, które wyróżnia go na tle 
innych sterowników tej klasy.

Sterownik Modicon M221 jest przeznaczony do 
maszyn zautomatyzowanych z wbudowanym 
konstrukcyjnie układem sterowania. Poza formatem 
standardowym jest też dostępny w niezwykle 
zwartym formacie książkowym. Modicon M221 
należy do najszybszych sterowników tej klasy na 
rynku, dzięki czemu nadaje się do zastosowań 
wymagających sprawności na poziomie 
do średniego. Wbudowane złącze Ethernet 
umożliwia sterownikowi pełne dostosowanie 
się do trendu polegającego na integrowaniu 
nawet prostych zastosowań z nowoczesnymi 
rozwiązaniami komunikacyjnymi. Podstawowa 
konfiguracja obejmuje też złącze USB na potrzeby 
programowania oraz złącze szeregowe.

Standardowy format ma 24 przyłącza I/O, a 
format książkowy – 16. System I/O Modicon 
TM3, opracowany specjalnie na potrzeby 
nowej serii sterowników, umożliwia elastyczną 
i konfigurowalną rozbudowę obu formatów. 
Do sterowników można dodać maksymalnie 14 

przyłączy bez używania żadnych narzędzi. Po 
podłączeniu styki przyłączy łączą się zarówno 
z zasilaniem 24V DC, jak i niezwykle szybką 
wbudowaną magistralą rozszerzeń. Ta szybka 
magistrala komunikacyjna jest 10-krotnie szybsza 
od tradycyjnych rozwiązań!

Za pośrednictwem magistrali rozszerzeń I/O 
do sterowników można też dodać moduły 
nowego systemu zabezpieczeń. Za pomocą 
standardowych modułów I/O i przekaźników 
bezpieczeństwa w różnych układach na tej 
samej magistrali rozszerzeń można tworzyć 
zindywidualizowane konfiguracje sterowników 
bez potrzeby dodatkowego montowania 
oddzielnych przekaźników bezpieczeństwa. 

Sterownik charakteryzuje się też łatwością 
przetwarzania danych: dane programu są 
zapisywane na kartach SD, dzięki czemu łatwo 
je przenosić lub wymieniać. Inną funkcją jest 
możliwość zastosowania komputera PC do 
instalacji programów i/lub oprogramowania 
układowego na sterownikach nawet wtedy, 
gdy są wyłączone, na przykład gdy są jeszcze 
w opakowaniach. Funkcja ta, która została 
zgłoszona do opatentowania, oznacza, że 
urządzenia zamienne można przechowywać 

Szczytowe osiągnięcie w swojej klasie

Nowy kompaktowy 
sterownik Modicon M221 
firmy Schneider Electric to 
szczytowe osiągnięcie w 
swojej klasie.

www.schneider-electric.com

w magazynie i szybko je stamtąd pobierać, a 
małe liczby urządzeń można wyposażać w 
jednorodne dane.

Dzięki Modicon M221 inżynieria jest jeszcze 
łatwiejsza wskutek specjalnej konfiguracji 
narzędzia programistycznego SoMachine. 
Dezaktywuje ono wszystkie zbędne funkcje, 
udostępniając w zamian funkcje potrzebne do 
programowania aplikacji HMI w urządzeniu. 
Intuicyjne wskazówki dla użytkownika 
oznaczają, że obsługa programu nie wymaga już 
przeszkolenia. Wskazówki te obejmują wszystkie 
etapy niezbędne do utworzenia i uruchomienia 
projektu opartego na sterowniku Modicon M221. 
Kolejną bardzo przydatną cechą jest wspólne 
miejsce przechowywania danych sterownika 
i danych wizualizacji HMI, co umożliwia 
natychmiastowe wykonywanie programu.

„SoMachine Basic” jest programem darmowym 
i można go pobrać z witryny internetowej 
Schneider Electric. Programy tworzone za pomocą 
SoMachine Basic są oczywiście zgodne z IEC 
61131-3 i mogą być rozbudowane do pełnej 
wersji SoMachine.

Produkty

SPOTKANIA

11.02. – 13.02.15 FEGIME Future, Mediolan

24.02. – 25.02.15 Posiedzenie Zarządu, Poznań

18.03. – 20.03.15 Spotkanie udziałowców, Monachium

09.04. – 10.04.15 Posiedzenie Zarządu, Frankfurt

15.04. – 17.04.15 FEGIME Future, Obernai (z firmą Hager)

21.05. – 23.05.15 Kongres, Ateny

FEGIME GmbH 
Gutenstetter Str. 8e 
(D) 90449 Nürnberg 
Germany

Tel 0049 (0) 911 641 899 0 
Fax 0049 (0) 911 641 899 30 
E-Mail info@fegime.com

Modicon M221: po lewej – standardowy, po prawej – w formacie książkowym.




