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Jednym z wyznaczników nowoczesnej firmy jest reagowanie 
na nowe rozwiązania i możliwości. Dzięki temu pojęcie in-
nowacyjności ma bezpośrednie zastosowanie w produktach 
i usługach, z których korzystają z zadowoleniem jej klienci.

Polska myśl techniczna w dziedzinie automatyki zabezpiecze-
niowej, aparatury rozdzielczej i łączeniowej jest już na zaawanso-
wanym poziomie. W porównaniu z firmami o podobnym profilu 
produkcyjnym, ale kapitale zagranicznym, polskie spółki takie jak 
Elektrometal Energetyka mają ofertę tożsamą pod względem tech-
nicznym w danej grupie urządzeń. Przewagą konkurencyjną w sto-
sunku do zagranicznych koncernów jest z pewnością duża elastycz-
ność, przyjazna reakcja na zgłaszane problemy i uwagi dotyczące 
pracy urządzeń, konstruowanie urządzeń o intuicyjnej obsłudze, 
szybki serwis, krótkie czasy dostaw.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat spółka Elektrometal Energetyka 
udowodniła, że potrafi wpisać się w trend rozwoju polskiej energe-
tyki zawodowej i przemysłowej. Nowoczesne produkty dopasowa-
ne do potrzeb klienta, a także modyfikowane pod konkretne roz-
wiązania, zyskały zaufanie klientów w całym kraju. Efektem tego 
są instalacje w energetyce: dystrybucyjnej, zawodowej, kopalnianej, 
przemysłowej i trakcyjnej. 

W 2017 r. zaowocowało to sprzedażą ok. 400 pól rozdzielnic SN 
typu e2Alpha, 300 wyłączników próżniowych SN typu e2Bravo, 
1000 sztuk automatyki zabezpieczeniowej typu e2Tango. Te liczby 

stawiają firmę Elektrometal Energetyka w gronie czołowych firm 
produkcyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej w segmencie apa-
ratury SN do rozdziału pierwotnego energii elektrycznej.

Poniżej opisano wybrane prestiżowe realizacje w ostatnich dwóch 
latach:
● Innogy Stoen Operator – rozdzielnica 52-polowa typu e2Al-
pha (17,5 kV, 2000 A, 31,5 kA) do rozdzielczego punktu zasilania 
110/15 kV na terenie Warszawy (wyposażenie: wyłączniki próżnio-
we typu SION produkcji Siemens, sterowniki polowe typu e2Tango).
● PGE Dystrybucja Oddział Zamość – rozdzielnica 13-polowa typu 
e2Alpha (17,5 kV, 1250 A, 25 kA) do głównego punktu zasilania 
WN/SN na terenie Oddziału Zamość (wyposażenie: wyłączniki 
próżniowe typu e2Bravo, sterowniki polowe typu e2Tango).
● TAURON Dystrybucja Oddział Częstochowa – rozdzielnica 
14-polowa typu e2Alpha (17,5 kV, 1250 A, 25 kA) do głównego 
punktu zasilania WN/SN na terenie Oddziału Częstochowa (wy-
posażenie: wyłączniki próżniowe typu e2Bravo, sterowniki polowe 
typu e2Tango).
● PGE GiEK EC Pomorzany – dostawa dwóch 25-polowych roz-
dzielnic e2ALPHA potrzeb ogólnych (12 kV, 1250 A, 25 kA) wypo-
sażonych w sterowniki polowe e2TANGO i wyłączniki próżniowe 
e2Bravo.
● PGE Energia Ciepła (dawny EDF Polska): 
– Oddział Elektrociepłownia Kraków – dostawa 28-polowej roz-
dzielnicy e2ALPHA dla sprężarkowni (12 kV, 1250 A, 25 kA), 
– Oddział Elektrociepłownia Gdańsk – dostawa rozdzielnicy 
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Rys. 1. Rozdzielnica 52-polowa dla RPZ 110/15 kV w innogy Stoen Operator 
(Warszawa)
Fig. 1. The 52-bay switchgear for RPZ 110/15 kV in innogy Stoen Operator 
(Warsaw)

Rys. 2. Rozdzielnica 13-polowa dla GPZ 110/15 kV na terenie PGE 
Dystrybucja Oddział Zamość
Fig. 2. The 13-bay switchgear for GPZ 110/15 kV in PGE Distribution  
– Zamość Department
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Rys. 3. Rozdzielnica 14-polowa dla GPZ 110/15 kV na terenie TAURON 
Dystrybucja Oddział Częstochowa
Fig. 3. The 14-pole switchgear for GPZ 110/15 kV in the territory  
of TAURON Distribution Częstochowa Department

Rys. 4. Rozdzielnica 25-polowa 6 kV na potrzeby ogólne PGE GiEK EC 
Pomorzany
Fig. 4. The PGE GiEK 25-bay 6 kV switchgear for general needs of power 
plant „Pomorzany”

Rys. 5. Rozdzielnica 20-polowa dla jednej ze stacji 110/6 kV w PERN 
(Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych)
Fig. 5. The 20-bay switchgear for PERN (Enterprise of Oil Pipelines)

25-polowej e2ALPHA potrzeb własnych bloku nr 5 (12 kV, 1250 A, 
25 kA), dostawa rozdzielnicy 29-polowej e2ALPHA potrzeb ogól-
nych e2ALPHA (12 kV, 1250 A, 25 kA).
● PERN (urządzenia przeznaczone do stacji transportowania i ma-
gazynowania ropy naftowej): 
– rozdzielnica 20-polowa e2ALPHA (12 kV, 1250 A, 25 kA), ste-
rowniki polowe e2TANGO – w stacji 110/6 kV,
– rozdzielnica 18-polowa e2ALPHA (12 kV, 1250 A, 31,5 kA), ste-
rowniki polowe e2TANGO – w stacji 110/6 kV,
– rozdzielnica 18-polowa e2ALPHA (12 kV, 1250 A, 25 kA), ste-
rowniki polowe e2TANGO – w stacji 110/6 kV
– sterowniki polowe e2TANGO do rozdzielnicy 15 kV (7 sztuk) 
i rozdzielnicy 6 kV (10 sztuk).
● PKP Energetyka SA:
– rozdzielnica 24-polowa 15 kV e2ALPHA (17,5 kV, 1250 A, 
31,5 kA) dla podstacji trakcyjnej (sterowniki polowe e2TANGO 
i wyłączniki próżniowe e2BRAVO),
– rozdzielnica 18-polowa 15 kV e2ALPHA (17,5 kV, 1250 A, 
25 kA) dla podstacji trakcyjnej (sterowniki polowe e2TANGO i wy-
łączniki próżniowe e2BRAVO),
– rozdzielnica 10-polowa 15 kV e2ALPHA (17,5 kV, 1250 A, 
25 kA) dla podstacji trakcyjnej (sterowniki polowe e2TANGO i wy-
łączniki próżniowe e2BRAVO),
– rozdzielnica 10-polowa 15 kV e2ALPHA (17,5 kV, 1250 A, 
25 kA) dla podstacji trakcyjnej (sterowniki polowe e2TANGO i wy-
łączniki próżniowe e2BRAVO),
– sterowniki polowe e2TANGO w ponad 50 rozdzielnicach 15 kV 
stacji prostownikowych trakcyjnych na terenie całego kraju (linie 
kolejowe np. Poznań – Olsztyn, Wałbrzych – Wrocław – Opole).

Reasumując, w ciągu ostatnich kilku lat, klienci z całej Polski 
zaufali spółce Elektrometal Energetyka i zaakceptowali zainstalo-
wanie urządzeń rozdzielczych SN oraz automatyki zabezpieczenio-
wej w newralgicznych punktach ich sieci. Zebrane doświadczenia 
i opinie powodują, że spółka jest przygotowana do najbardziej wy-
magających realizacji dostaw i usług elektroenergetycznych. Urzą-
dzenia z powodzeniem rozdzielają energię i zabezpieczają sieć SN 
w podziemiach kopalń, kluczowych trasach tramwajowych w naj-
większych aglomeracjach (Warszawa, Kraków, Trójmiasto, Łódź), 
dużych stacjach elektroenergetycznych WN/SN zasilających tysią-
ce odbiorców, rozdzielniach potrzeb ogólnych i własnych bloków 
elektrowni i elektrociepłowni systemowych. Spektrum zastosowań 
świadczy o zaufaniu, którym obdarzyli spółkę klienci. Znikomy od-
setek zgłoszeń serwisowych potwierdza słuszność ich decyzji.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu, jesteśmy do Państwa dyspo-
zycji i odpowiemy na wszystkie pytania i sugestie.


