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Nowa nazwa i logo, ale niezmiennie wysokie standardy. BHU to teraz ENEA Logistyka sp. z o.o. 

Jestesmy spółką należącą do Grupy Kapitałowej ENEA, dzięki temu możemy skuteczniej walczyć 

o pozycję krajowego lidera rynku profesjonalnych hurtowni elektrotechnicznych. 

ENEA Logistyka sp. z o.o. jest sprawdzonym, rzetelnym partnerem w biznesie dla firm z branży 

energetyki zawodowej. Naszą markę budujemy w oparciu o ogromne doświadczenie, 

znajomość rynku i odważne sięganie po nowe technologie. 

Zapraszamy do poznania nas bliżej. 

Profesjonalizm z tradycji
 ENEA Logistyka sp. z o.o. to najlepszy partner dla zawodowego wykonawstwa

ENEA Logistyka sp. z o.o. jest marką o wieloletniej tradycji, której korzenie sięgają okresu najdynamiczniejszego rozwoju poznańskiej energetyki. 

Już na początku lat 90. zbudowaliśmy sieć profesjonalnych hurtowni elektrotechnicznych, które obecnie swoim zasięgiem przekraczają granice 

Wielkopolski. 

ENEA Logistyka sp. z o.o. to obecnie sześć prężnie działających oddziałów w: Poznaniu, Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie, 

Kozienicach i w Białymstoku. Z naszych rozwiązań korzystają także filie na terenie województw wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego. 

Swoim zasięgiem obejmujemy już 20% kraju, codziennie wysyłając w trasy dziesiątki samochodów z naszymi produktami.

W maju 2015 r. ENEA Logistyka sp. z o.o podpisała umowę stowarzyszeniową z  Grupą Zakupową Elektro-Holding z Wielunia, przez co zyskała 

dodatkowy potencjał i szansę rozwoju. W swej działalności Elektro-Holding współpracuje z  kluczowymi dostawcami branży elektrotechnicznej. 

Stosuje nowoczesne rozwiązania i metody, wyróżniające ją spośród innych polskich grup zakupowych. Grupa dysponuje 88 punktami sprzedaży

na terenie Polski i zatrudnia 517 specjalistów z branży.  

Dostępni
dla setek tysięcy Klientów
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Logistyka w naszej nazwie zobowiązuje. Jesteśmy nie tylko siecią dystrybucyjną, ale także profesjonalnym wsparciem w dziedzinie dostaw, 

doradztwa i magazynowania produktów. Struktura naszego przedsiębiorstwa zmieniała się przez lata. Zaopatrujemy wykonawców w najwyższej 

klasy rozwiązania oraz doradzamy im we wdrażaniu najnowszych rozwiązań i pomagamy w logistyce. Te trzy filary naszej działalności

są niezwykle potrzebne w przemyśle i dystrybucji energii elektrycznej. 

Nasza sieć przez lata stała się dla Klientów synonimem fachowego wsparcia i pełnej dostępności najbardziej zaawansowanych elementów 

instalacji energetycznych. Myślimy globalnie, dlatego zaopatrujemy firmy z tego sektora na terenie całej Polski. Jesteśmy wszędzie tam, 

gdzie potrzebne są wydajne, nowoczesne rozwiązania elektrotechniczne.

Kompleksowo  
dla branży energetycznej 

ENEA Logistyka sp. z o.o. od lat buduje silne relacje z Klientami, które bazują na naszej fachowości i ściśle przestrzeganych normach jakości.

To procentuje. Jesteśmy regularnie doceniani przez fachowe organizacje i kapituły konkursowe. Wielokrotnie zostaliśmy nagrodzeni 

prestiżowym tytułem „Gazeli Biznesu” w kategorii najdynamiczniej rozwijających się polskich firm. 

Centrum Badań i Monitorowania Jakości przyznało nam certyfikat „Najwyższa Jakość” za profesjonalizm, doskonałe zarządzanie oraz wysokie 

kwalifikacje naszych pracowników. W 2011 roku zostaliśmy wyróżnieni Certyfikatem Primus Nominatus, który potwierdza efektywność 

naszych procesów zarządzania, a także wysoką jakość oferowanych Klientom produktów. 

Każde z tych wyróżnień ma dla nas ogromne znaczenie, ale jest także motywacją do dalszego podnoszenia standardów. Wiemy, że nasi Klienci 

oczekują coraz więcej. Sprostamy tym wymaganiom, ponieważ idziemy jasno obraną ścieżką stawiania na jakość, profesjonalizm i rzetelność 

w kontaktach biznesowych. 

 

Nagradzani
i doceniani
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Nowoczesna firma musi korzystać z najnowszych technologii. Wiemy, jak ważna jest dla naszych Klientów dostępność produktów 

w praktycznie dowolnej chwili. Dlatego uruchomiliśmy bardzo rozbudowany portal sprzedażowo-doradczy, który swoją funkcjonalnością 

znacznie przewyższa standardowy sklep internetowy. 

Pod adresem www.e-bhu.pl znajdą Państwo pełen asortyment naszej sieci sprzedaży, ale także masę inspiracji i porad w zakresie 

wykorzystywania najnowszych technologii, głównie pod kątem zwiększania efektywności energetycznej instalacji przemysłowych 

i domowych. Wiemy, że nasza branża bardzo dynamicznie się rozwija, stale przyjmuje nowe rozwiązania, które mają działać na korzyść 

ostatecznych odbiorców energii. Jesteśmy na to przygotowani i podążamy za trendami w zakresie energooszczędności, dbałości

o środowisko naturalne i obniżania kosztów produkcji energii. 

W Internecie jesteśmy zawsze online. Stawiamy na doskonały kontakt z naszymi Klientami, dając im możliwość zadawania pytań i składania 

zamówień w formie elektronicznej i telefonicznej. Nasi doradcy korzystają również z komunikatorów internetowych. Wszystko dla Państwa 

wygody. 

Nie stawiamy granic 
naszej jakości 

Branża energetyczna musi być przygotowana na nowe wyzwania. Oczekiwania względem optymalizacji kosztów i podnoszenia efektywności 

są coraz większe. Nasz asortyment tworzymy zgodnie z tymi zasadami. Klientom oferujemy ekonomiczne i ekologiczne źródła światła

i ciepła. Stale rozbudowujemy katalog produktów z zakresu techniki solarnej, odnawialnych źródeł energii oraz przyjaznego środowisku 

osprzętu do stosowania w domach i w przemyśle. To dla nas kwestia odpowiedzialności. 

Nasz asortyment tworzą wyłącznie produkty, które spełniają normy profesjonalnych wykonawców. Dysponujemy jedną z najszerszych

w Polsce ofert z zakresu rozwiązań instalacyjnych do zawodowego wykorzystania. 

Inwestujemy w podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników. Zespół ENEA Logistyka sp. z o.o. tworzy blisko 200 specjalistów, którzy mimo 

już dużego doświadczenia chcą stale doskonalić swoje umiejętności i pogłębiać wiedzę. Biorą udział w szkoleniach, aby później gwaranto-

wać naszym Klientom najwyższy merytoryczny poziom doradztwa. 

Promujemy nowoczesne
rozwiązania



www.tfkable.com

TELE-FONIKA Kable S.A. znajduje się w światowej czołówce firm 
branży kablowej. Jest 3. w Europie producentem kabli i przewodów
o znaczącym potencjale rozwojowym, ze 100 proc. polskim kapita-
łem. Firma posiada w asortymencie blisko 25 tys. typów kabli, które 
znajdują odbiorców w ponad 80 krajach.

TELE-FONIKA Kable S.A. 
- uznany i sprawdzony dostawca

Spółka łączy dobre tradycje przemysłu kablowego w Polsce i innowa-

cyjne rozwiązania techniczne, posiadając ponad 460 certyfikatów 

jakościowych na produkowane wyroby, przyznanych przez 34 renomo-

wane centra certyfikacji.

Obecnie, w ramach Grupy TELE-FONIKA Kable, działają cztery 

wyspecjalizowane zakłady produkcyjne, zlokalizowane w kraju 

(Kraków-Wielicka, Kraków-Bieżanów, Bydgoszcz oraz Myślenice) oraz 

po jednym w Serbii i na Ukrainie. W skład Grupy wchodzi 8 spółek 

handlowych odpowiadających za dystrybucję swoich produktów

na całym świecie.

Produkty TELE-FONIKI Kable mają zastosowanie we wszystkich 

istotnych sektorach gospodarki. Spółka jest uznanym i sprawdzonym 

dostawcą kabli i przewodów miedzianych, aluminiowych oraz światło-

wodów, stosowanych przez wiodące światowe firmy sektora

energetycznego, telekomunikacyjnego, elektronicznego, stoczniowego 

i wydobywczego. 

Więcej informacji uzyskacie Państwo 

odwiedzając stronę www.tfkable.com

Dostarczamy
solidność
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Rozdzielnica SN UniSec produkcji ABB jest nowoczesnym
rozwiązaniem dedykowanym dla rozdziału wtórnego energii 
elektrycznej.

Rozdzielnica
perfekcyjnie dopasowana do Twoich potrzeb? 

Zdecydowanie. 
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Proces projektowania i rozwoju tego produktu napędzany był

poszukiwaniem najwyższego stopnia bezpieczeństwa, niezawodności

i trwałości, mając na względzie łatwość instalacji i obsługi

dla użytkownika. 

Inżynierowie ABB z całego świata wykorzystali wieloletnie doświadczenie 

marki w oparciu o sztukę projektowania i budowy rozdzielnic w izolacji 

powietrznej, dzięki czemu w rezultacie powstał produkt idealnie 

nadający się do aplikacji w systemach wtórnego rozdziału energii

i nie tylko. 

Jeżeli więc potrzebujesz rozwiązania dla przesyłu, rozdziału

i dystrubucji energii, przemysłu, i wielu wielu innych, dopasujemy 

rozdzielnicę UniSec dokładnie dla Twoich potrzeb.
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A perfect fit for your switchgear needs?

 

 

 

www.abb.com/mediumvoltage

ABB Medium Voltage Products & Systems

Tel. +41 (0)43 317 7111 

Fax. +41 (0)43 317 4420
E-mail: info@gb.abb.com

 Definitely.



Potrzeby poszczególnych sektorów przemysłu elektrotechnicznego, a w szczególności 
energetyki, bywają bardzo różne. Niezmienne pozostają jednak oczekiwania względem 
wysokiej jakości. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zacisków, od których zależy 
trwałość połączeń i bezproblemowa eksploatacja przez wiele lat.

Trwałe połączenie na lata 
Zaciski do linii napowietrznych serii SLIW

to gwarancja niezawodności

NIEZAWODNOŚĆ TKWI
W SZCZEGÓŁACH

www.ensto.pl

Zaciski dopasowane do potrzeb 
Zaciski odgałęźne są stosowane w wielu miejscach linii napowietrznej, w różnych konfiguracjach. 

Ensto przygotowało ofertę dostosowaną do specyfiki sieci energetycznych w Polsce pod każdym 

względem. Zaciski są uniwersalne, a dzięki płytkom z cynowanego stopu aluminium, mogą być 

stosowane w dowolnym miejscu instalacji. 

Odpowiednią powierzchnię zestyku zacisku z żyłą przewodu zapewnia piramidalny kształt ząbków. 

Dodatkowo płytki zacisku pokryte są wytrzymałym elastomerem, który chroni połączenia przed czynnikami atmosferycznymi. Powtarzalność 

momentu zrywającego i siły docisku gwarantuje natomiast nakrętka z łbem zrywalnym ze stopu aluminium.

Zaciski Ensto zostały dokładnie przebadane pod kątem jakości i spełniają najbardziej rygorystyczne normy. Mogą pracować w skrajnych warunkach, 

nawet do -25 stopni Celsjusza. Są w pełni odporne na korozję elektrochemiczną i promieniowanie UV. 

Liczy się jakość i łatwość montażu 
Wykonawcy bardzo często zwracają uwagę na to, czy komponenty instalacji są przyjazne w montażu. Dlatego zaciski Ensto zostały odpowiednio 

przetłoczone w podstawie, co umożliwia podtrzymanie ich w kluczu czołowym. Dodatkowe przetłoczenia w korpusie zacisku i elastomerowe profile 

zapewniają natomiast właściwe pozycjonowanie na przewodzie. Wstępne dokręcanie ułatwia pierścień dystansowy na łbie nakrętki zrywalnej.

Zaciski Ensto SLIW zostały zaprojektowane w Polsce, a produkowane są w Estonii zgodnie z najnowszymi normami. Wśród produktów serii instalatorzy 

znajdą pełna gamę rozwiązań dla sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia, w tym zaciski z gniazdem uziemiającym i oprawy bezpiecznikowe.

Zaciski serii SLIW spełniają z dużym zapasem wymagania standaryzacji w sieci dystrybucyjnej Enea Operator z dnia 01.07.2015 r. 
 

Zaciski Ensto SLIW
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ZPUE S.A.
Grupa  Koronea

Co oferują? 
Urządzenia do rozdziału i przesyłu energii elektrycznej. Są liderem w produkcji oraz sprzedaży 

kontenerowych stacji transformatorowych w Polsce. Oferują niezawodne rozwiązania

stosowane w energetyce – od standardowych złącz kablowo-pomiarowych skierowanych

do odbiorców indywidualnych po zaawansowane technologicznie stacje transformatorowe

oraz realizacje GPZ-tów dla takich odbiorców jak: elektrownie, dystrybutorzy energii, przemysł 

petrochemiczny, wydobywczy, hutniczy, transport czy budownictwo.

Jak działają? 
Terminowo, niezawodnie i komplementarnie. Realizację zamówień zaczynają od rozmowy i wypracowania wspólnej koncepcji działania. Kolejno 

następuje faza projektu i jego realizacja – czyli produkcja. Gotowy wyrób przechodzi skomplikowaną diagnostykę. Jako nieliczni w Polsce posiadają 

laboratorium umożliwiające dokonywanie prób prądowych, napięciowych, spadków napięć, prób starzeniowych. Ich wyroby trafiają do klienta 

transportem własnym. Zapewniają także instalacje i montaż. Ich współpraca z Klientem nie kończy się w momencie montażu – serwisują 

urządzenia i stają się zaufanym, długoletnim partnerem w biznesie.

Dlaczego powinieneś im zaufać? 
Od dwudziestu siedmiu lat z sukcesem zdobywają dynamiczny i wymagający rynek elektroenergetyczny w Polsce i poza jej granicami.  Odkrywają 

przestrzenie dla rozwoju polskiego przemysłu energetycznego. Nie są tylko dostawcą urządzeń dla elektroenergetyki – budują jej nowe oblicze. 



Firma AROT POLSKA powstała 1 kwietnia 1995 roku, w styczniu 2001 roku spółka AROT 
POLSKA została członkiem międzynarodowego koncernu WAVIN, który jest
niekwestionowanym europejskim liderem na rynku systemów instalacyjnych z tworzyw 
sztucznych. 

Od 20 lat lider 
na rynku systemów rur osłonowych w Polsce 

Rury osłonowe do kabli marki AROT po raz pierwszy pojawiły się na polskim rynku w 1993 roku. 

Wśród specjalistów, projektantów i wykonawców natychmiast zyskały opinię 

rewolucyjnych oraz pożądanych rozwiązań w dziedzinie ochrony kabli. Jako pierwsi w Polsce 

rozpoczęliśmy produkcję karbowanych rur osłonowych, a następnie kompletnego systemu do 

ochrony kabli. Karbowane rury osłonowe stały się standardem zarówno w branży elektroener-

getycznej, jak i telekomunikacyjnej. Ze względu na łatwość montażu oraz funkcjonalność 

produkty te stały się powszechnie stosowane i zyskały miano rur „typu AROT”. 

Dziś oferta AROT POLSKA to nie tylko rury osłonowe do kabli, ale także:

Kompletny system mikrokanalizacji, gdzie jesteśmy niekwestionowanym polskim liderem w produkcji tych rozwiązań. Oferta mikrokanaliza-

cji to m.in. prefabrykowane wiązki typu: NOVONET, NOVOSPLIT, NOVOFLAT oraz mikrorury NOVOMICRO. Dostarczamy nasze rozwiązania

na większość realizowanych inwestycji internetu szerokopasmowego w Polsce.

System stałych wodo- i gazoszczelnych uszczelnień kablowych/rurowych przepustów ściennych typu MD II, MD III oraz FILOSEAL+,

o szczelności 0,5 bar skutecznie zabezpieczający przepusty ścienne i rurowe przed wnikaniem wody i gazu.

Tworzywowe studnie kablowe: szczelne (rotoformowane) oraz modułowe typu MODULA i ULTIMA. Studnie te są doskonałą alternatywą

do studni betonowych, a ich niewątpliwą zaletą jest szybki montaż niewymagający używania ciężkiego sprzętu.

Studnie AROT-SET – tymczasowy dostęp do zasilania na czas trwania imprez plenerowych. Rozwiązanie to bazuje na wspomnianych już 

studniach modułowych, które wyposażane są w osprzęt elektryczny (m.in. rozdzielnice z zabezpieczeniami) oraz pokrywy kompozytowe 

klasy B125, zamocowane w ramach ze stali nierdzewnej, dodatkowo wyposażone w system łatwego unoszenia - Easylift.

Huawei to przede wszystkim globalny lider rynku telekomunikacyjnego i informatycznego 
(ICT). Od dłuższego czasu rozwija i oferuje także rozwiązania z rodziny Network Energy. 
Ogromny potencjał technologiczny koncernu sprawił, że seria inwerterów Huawei SUN2000 
znalazła się już w chwili swojego debiutu w ścisłej czołówce, jako jeden z najlepszych 
produktów na rynku.

Telekomunikacyjny gigant 
 wśród liderów technologii PV

Jeśli firma taka jak Huawei Technologies wchodzi na rynek z nowym produktem, możemy być 

pewni, że jest to produkt najwyższej jakości, tworzony na miarę najlepszych produktów 

w swojej kategorii. Nie inaczej jest z serią inwerterów fotowoltaicznych SUN2000. 

Debiutujący w testach magazynu Photon (06’2013) inwerter SUN2000-20KTL uplasował 

się na 3 pozycji (spośród ponad 120 inwerterów) i uzyskał notę A+/A+ jako jeden z 4 

inwerterów w historii rankingu. Warto dodać, że jest jedynym inwerterem z pierwszej 

trójki rankingu, w którym nie zastosowano technologii SiC. 

Seria SUN2000 to stringowe inwertery trójfazowe o mocach nominalnych 8, 10, 12, 15, 17, 20, 23 i 28 kW. Ascetyczna i atrakcyjna stylistycznie 

obudowa kryje w swoim wnętrzu urządzenie o doskonałych parametrach. SUN2000 to przede wszystkim wysoka sprawność konwersji.

Dla inwertera 28KVA jest to 98,7%. Inwertery w przedziale 8-12 kW podają 2 MPPT a od 15 kW już 3 MPPT, co znacznie ułatwia stosowanie

w zróżnicowanych generatorach PV oraz umożliwia lepszą separację modułów.

Unikalną i niezwykle wartościową cechą inwerterów Huawei jest dodatnia różnica pomiędzy mocą nominalną a mocą maksymalną (nie dotyczy 

23KTL i 28KTL). Przykładowo dla inwertera SUN2000-20KTL jest to  DC-22,5 kW i  AC-22,0 kW. W praktyce zatem jest to odpowiednik inwertera 

22 kW. Chłodzenie konwekcją naturalną pozwoliło na wyeliminowanie części ruchomych, zwiększyło odporność na zanieczyszczenie i pozwoliło 

na redukcję hałasu poniżej 29 dB.

Seria SUN2000 posiada w standardzie szereg zabezpieczeń, zarówno wszystkich wymaganych, jak i tych nadmiarowych, które konkurencja 

często oferuje opcjonalnie. Warto tu również wspomnieć o zaawansowanych funkcjach monitoringu generatora PV oraz sieci.

Seria SUN2000 posiada wszelką niezbędną certyfikację i wymagane świadectwa zgodności.

1.

2.

3.

4.

www.arot.com.pl Dystrybutor modułów Canadian Solar
oraz inwerterów Huawei

- atrakcyjne ceny
- rabaty dla partnerów branżowych
- wsparcie techniczne i projektowe
- wsparcie w procedurach przyłączeniowych 
- wymagana dokumentacja
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Tel.: +48 22 378 20 00 Fax: +48 22 378 20 01 E-mail: kontakt@svge.pl

www.svge.pl
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Technologia LED na dobre zagościła w polskich domach i coraz częściej jest stosowana także 
w przemyśle. Jedne z najwydajniejszych rozwiązań dla obu typów instalacji zapewnia marka 
OSRAM, która wprowadziła na rynek kilka ciekawych nowości. 

Moduły LED i lampy
dla oszczędnych 
Nowe propozycje marki OSRAM

Moduły LED – do różnych zastosowań 
OSRAM prezentuje linię modułów LED LINEARlight. Value Flex to elastyczny moduł mocowany 

na taśmie samoprzylepnej. Zapewnia równomierny rozsył światła, a także możliwość cięcia bez 

utraty jego funkcjonalności. Dla pomieszczeń o podwyższonej wilgotności OSRAM stworzył 

moduł Value Flex IP o stopniu ochrony IP66. 

Value Flex POWER to propozycja dla wymagających – diody zapewniają strumień świetlny o wartości do 1000 lm/m i skuteczność świetlną do 81 

lm/W. Moduł jest dostępny w bardzo szerokiej gamie temperatur barwowych światła. Dostępna jest również wersja POWER IP.

Serię uzupełniają moduły ADVANCED, ADVANCED IP, ECO i ECO IP, które cechuje legendarna trwałość OSRAM, a także optymalizacja kosztu 

zakupu i użytkowania. 

Trwałe i ekonomiczne lampy LED SubstiTUBE firmy OSRAM 
Lampy LED SubstiTUBE zostały stworzone z myślą o intensywnej pracy. Pozwalają zredukować zużycie energii nawet o 68%, przy zachowaniu 

rozsądnej ceny zakupu. 

SubstiTUBE są doskonałymi zamiennikami świetlówek liniowych T8 o mocach 18, 36 i 58W. Osiągają trwałość liczoną w dziesiątkach tysięcy 

godzin. Posiadają zabezpieczenie przed przepięciem, przegrzaniem i zwarciem elektrycznym, współpracują ze standardową instalacją 230V. 

W linii SubstiTUBE znajdziemy modele Value - dla szukających optymalnych rozwiązań pod kątem kosztu zakupu i efektywności energetycznej, 

Basic - dla stawiających na łatwość instalacji i bezproblemowość użytkowania, a także Advanced - gdy kluczowe znaczenie ma bezkompromiso-

wa wydajność i trwałość (nawet do 50 000 godzin). Lampy dostępne są w różnych wariantach mocy oraz temperaturach barwowych. 

Świat nowoczesnego
oświetlenia

www.led.osram.pl
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Dimplex wskazuje drogę do świadomej decyzji o wyborze innowacyjnych technologii 
wykorzystujących odnawialne źródła energii w dziedzinie grzania i chłodzenia, a pompy ciepła 
Dimplex spełniają najbardziej wymagające oczekiwania dotyczące energooszczędnej instalacji. 
Oferta dla profesjonalistów jest niezwykle bogata i gotowa sprostać najbardziej wygórowanym 
wymaganiom dotyczącym systemu grzewczo-chłodzącego. W tej kategorii urządzeń posiadamy 
najbogatszą ofertę na polskim rynku! 

Dimplex
Specjaliści w dziedzinie pomp ciepła średniej i dużej mocy

Gruntowe pompy ciepła
Wśród gruntowych pomp ciepła do zastosowań komercyjnych Dimplex posiada niskotempe-

raturowe pompy ciepła serii SI TU, oferujące maksymalną wydajność w zakresie mocy 35-130 

kW.  W ofercie znajduje się również wysokotemperaturowa pompa SIH 90TU [90 kW] 

wykorzystywana do starszych instalacji.

Powietrzne pompy ciepła
Powietrzne pompy ciepła Dimplex wykorzystują energię z powietrza zewnętrznego w ciągu całego roku. Szeroka oferta pomp ciepła średniej

i dużej mocy serii LA TU obejmuje urządzenia w zakresie mocy 25-60 kW. Potrafią one efektywnie pracować przy temperaturach powietrza 

sięgających nawet -25°C.

Wodne pompy ciepła
Wodne pompy ciepła czerpią ciepło grzewcze z wody gruntowej, która nawet zimą osiąga temperatury od +7°C do +12°C. Jeżeli występuje ona

w dostatecznej ilości i jakości, jest najbardziej efektywnym źródłem ciepła. Oferta w zakresie pomp ciepła średniej i dużej mocy Dimplex

to urządzenia serii WI TU w zakresie od 35 do 180 kW.

Rewersyjne pompy ciepła
Rewersyjne pompy ciepła Dimplex dają możliwość ogrzewania oraz aktywnego chłodzenia przy użyciu jednego urządzenia. W ofercie znajdują się 

rewersyjne powietrzne pompy ciepła średniej i dużej mocy serii LA TUR+ (35-60 kW), rewersyjna gruntowa pompa ciepła dużej mocy SI 130TUR+ 

(130 kW), a także rewersyjna wodna pompa ciepła WI 140TUR+ (140 kW).

www.dimplex.pl

Glen Dimplex Polska sp. z o.o. • ul. Strzeszyńska 33 • 60-479 Poznań • tel. 61 842 58 05 • fax: 61 842 58 06 • office@dimplex.pl
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Jesteśmy polskim producentem elektrycznych ogrzewaczy olejowych z siedzibą w Krakowie.  
Firma na rynku elektrotechnicznym istnieje od ponad 25 lat. W procesie produkcji naszych 
wyrobów duży nacisk kładziemy na przyjazne oddziaływanie na środowisko naturalne.

Tradycja i nowoczesność 
- elektryczne ogrzewacze olejowe firmy Elpe 

Do produkcji wykorzystujemy materiały dostarczone przez sprawdzonych, wieloletnich 

dostawców: wysokiej jakości materiały hutnicze oraz elementy elektrotechniczne renomowanych 

europejskich firm. Jakość produktów jest naszym największym priorytetem, a surowa kontrola 

jakości stosowana jest na każdym etapie procesu produkcji. Zdobyta wiedza i praktyka, a także 

długoletnia współpraca oraz poznanie potrzeb klientów pozwoliły nam stworzyć dobry polski 

produkt. Wysoką jakość naszych produktów potwierdza uznanie i satysfakcja klientów rynku 

skandynawskiego, gdzie od kilkudziesięciu lat z powodzeniem eksportujemy elektryczne 

ogrzewacze olejowe.* Firma Elpe Elektroprodukt Sp. z o.o. także na polskim rynku wypracowała 

sobie opinie dobrej marki, z roku na rok zdobywamy nowych klientów i ich uznanie, ciągle 

podnosząc jakość swoich produktów. Na nasze wyroby udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Klientom służymy wieloletnim doświadczeniem oraz 

fachową pomocą.

- lekki, płaski,

- bezwonny,

- cichy,

- nie spala kurzu,

- wyposażony w elektroniczny termostat,

- wyposażony w ogranicznik temperatury,

- zalany olejem grzejnym wysokiej jakości,

- możliwość zawieszenia na ścianie.
* ponad 1,5 mln szt. sprzedanych w Szwecji!

UWAGA!  W następnym sezonie grzewczym ogrzewacz z wielofunkcyjnym

termostatem o stopniu ochrony IP44. 

- współpraca z panelem ściennym na zasadzie komunikacji radiowej,

- możliwość sterowania panelem ściennym za pomocą telefonu komórkowego.

Nr art.

1316.150
 
1384.000
 
1316.100
 
1380.000
 
1387.000

Moc (W)

1500
 
1250
 
1000
 
1000
 
800

wymiary 
(mm)

780 x 660
 
1380 x 600
 
780 x 660
 
1140 x 600
 
1140 x 300

Nr art.

1381.000
 
1382.000
 
1383.000
 
1386.000

Moc (W)

700
 
600
 
400
 
350

wymiary 
(mm)

900 x 600
 
1140 x 300
 
900 x 300
 
660 x 600

Aparatura 
zabezpieczająca RX3  i rozdzielnice Nedbox RX

firmy Legrand dla budownictwa mieszkaniowego

Aparatura zabezpieczająca RX3

Nowa oferta aparatury RX3 zapewnia wymaganą ochronę instalacji i urządzeń elektrycznych 

przed skutkami przeciążeń i zwarć, a także ochronę przeciwporażeniową jej użytkowników. 

Całość oferty RX3 to 17 numerów katalogowych - 14 wyłączników nadprądowych i 3 wyłączniki

różnicowoprądowe. Wyłączniki nadprądowe dostępne są w wykonaniach 1- i 3-biegunowych, 

charakterystykach czasowoprądowych B oraz C i prądach znamionowych od 10 do 25 A. 

Zdolność zwarciowa wyłączników nadprądowych RX3 według normy „mieszkaniowej” IEC\EN 

60898-1 wynosi 6 000 A. Wyłączniki różnicowoprądowe dostępne są w wykonaniach

2- i 4-biegunowych na prąd znamionowy 25 lub 40 A i prąd różnicowy 30 mA. Dzięki zaciskom

o dużej pojemności (do 35 mm2) oraz możliwości przyłączania za pomocą szyn grzebieniowych, 

instalacja aparatów RX3 jest bardzo szybka i komfortowa.

Nedbox RX
Oferta rozdzielnic natynkowych Nedbox RX została stworzona z myślą o instalacjach stosowanych w mieszkaniach deweloperskich. W ofercie 

Nedbox RX znajdziemy 3 gabaryty wymiarowe: 1 x 12 modułów, 1 x 16 modułów oraz 1 x 22 moduły. Wszystkie wersje dostępne są z uchylnymi 

drzwiami pełnymi, w kolorze białym lub przezroczystym. Dzięki funkcjom ułatwiającym montaż i oprzewodowanie aparatury elektrycznej takim 

jak: demontowane wsporniki listew zaciskowych, demontowane uchwyty wsporników TH 35, liczne osłabienia na tylnej ścianie, górze i spodzie 

obudowy, rozdzielnice Nedbox RX zapewniają bardzo szybką i ekonomiczną instalację elektryczną.

      
CrossPect Polska jest szwedzko-polską 

agencją reklamowo-wydawniczą. 

Zapraszamy na www.crosspect.pl

Projekt koordynował project manager

Sebastian Skorupa 

Dziękujemy firmie ENEA Logistyka sp. z o.o.

oraz jej Partnerom za owocną współpracę 

przy tworzeniu kampanii rekomendacyjnej.

To najbardziej efektywna forma reklamy, 

gdyż... razem skuteczniej. 

Zespół CrossPect Polska 
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www.legrand.pl

Aparatura
modułowa i pomiarowa

www.elpe.pl

Najlepsza jakość
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ENEA Logistyka sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska  58
60-479 Poznań

tel. +48 / 61 856 17 50
info@enea-logistyka.pl


