
Profesjonalne usługi w zakresie instalacji elektrycznych
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Professional services in electrical systems
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Specjalizacja: wykonawstwo instalacji elektrycznych w obiektach

przemysłowych i obiektach użyteczności publicznej

Specialization: performing of electrical systems

in industrial plants and in public utility objects

Elektromont S.A. działa na polskim rynku budowlano – monta-

żowym od 2001 roku. Specjalizuje się w kompleksowej realizacji 

instalacji elektrycznych średniego i niskiego napięcia, sieci teleko-

munikacyjnych oraz instalacji teletechnicznych. 

14 maja 2009 Elektromont zadebiutował na rynku New Conne-

ct. Od trzech lat Spółka znajduje się w rankingu najdynamiczniej 

rozwijających się małych i średnich fi rm – Ranking Gazel Biznesu. 

W roku 2009 zajął 2882 miejsce w rankingu ogólnopolskim, w ro-

ku 2010 miejsce 519 w roku 2011 436 miejsce.

Spółka prowadzi działalność na obszarze całej Polski. Głównymi 

Klientami są generalni wykonawcy obiektów budowlanych, in-

westorzy indywidualni oraz fi rmy handlowe, instytucje i urzędy 

państwowe. Podstawowym założeniem polityki zaopatrzenia ma-

teriałowego i usługowego jest konkurencyjność dostawców. W za-

leżności od skali budowy i aktualnych potrzeb Spółka podejmuje 

współpracę z różnymi podwykonawcami usług elektrycznych 

i budowlanych. W trosce o klientów Spółka zapewnia najwyższą 

jakość usług, które są realizowane solidnie i terminowo. Stoso-

wane materiały, posiadają ważne atesty i certyfi katy. Pracownicy 

posiadają uprawnienia budowlane oraz uprawnienia w zakresie 

eksploatacji i dozoru. Elektromont S.A. propaguje najnowsze tech-

nologie wykorzystując zaawansowane technologicznie materiały 

narzędzia i urządzenia. 

JAKOŚĆ  QUALITY

BEZPIECZEŃSTWO  SAFETY

TECHNOLOGIA  TECHNOLOGY

PROFESJONALIZM  PROFESSIONALISM

KOMPLEKSOWOŚĆ  COMPLEXITY

ELASTYCZNOŚĆ  FLEXIBIL ITY

ODPOWIEDZIALNOŚĆ  RESPONSIBILTY

KONKURENCYJNOŚĆ  COMPETIVENESS

OBIEKTY BIUROWO-USŁUGOWE OFFICE SERVICE FACILITIES

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PUBLIC UTILITY BUILDINGS

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE PRODUCTION FACILITIES
OBIEKTY INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ, OŚWIETLENIOWEJ

I TELEKOMUNIKACYJNEJ POWER INFRASTRUCTURE FACILITIES

OBIEKTY HANDLOWE SHOPPING CENTERS
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OFERTA HANDLOWA MERCHANT OFFER

r Pomiary instalacji elektrycznych (m.in. pomiary rezystancji izolacji, 

pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiary 

natężenia oświetlenia) 

r Badania i przeglądy  instalacji elektrycznych

r Electrical systems measurement (that is: measurement of the re-

sistance of the isolation, measurement of the eff ectiveness of fi re 

protection, measurement of the intensity of lighting)

r Inspections and reviews of electrical systems

Badania i pomiary Inspections and Measurement

r Projekty instalacji elektrycznych Sn/nn 

r Projekty instalacji słaboprądowych Sn/nn

r Projekty instalacji oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego Sn/nn

r Electrical systems projects of low and medium voltage

r Projects of electrical systems of low current

r Projects of electrical systems of exterior and interior lighting

Projektowanie Designing

r Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne

r Konserwacje

r Remonty

r Przeglądy i oceny stanu technicznego instalacji elektrycznych

r Inwentaryzacja istniejących instalacji elektrycznych i rozdzielnic

r Optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej

r Guarantee and after guarantee services

r Conservation

r Repairs

r Reviews and assessments of technical state of electrical systems

r Inventory of existing electrical systems and switch boards

r Stocktaking of the costs of using electric energy

Serwis i utrzymanie ruchu Service and maintenance of the action

r Sieci magistralne i rozdzielcze w technologii miedzianej

 i światłowodowej

r Trakty światłowodowe

r Kanalizacja teletechniczna (rurociągi kablowe, kanalizacja

 pierwotna i wtórna, mikrokanalizacja) 

r Przyłącza do budynków

r Instalacje abonenckie

r Instalacje PON (Passive Optical Network- Pasywne Sieci Optyczne) 

i FTTH (FiberTo The Home- doprowadzenie szerokopasmowego 

Internetu do klienta końcowego przez włókno światłowodowe)

r Linie napowietrzne

r Magisterial and distributor networks in copper and fi ber

 optic technology

r Fiber optic lines

r Telecommunication drainages (cable pipelines, primary

 and secondary canalization, microcanalization)

r Connection to buildings

r Internal installations

r PON installations (Passive Optical Network) and FTTH (Fiber To 

The Home - broadband Internet to client through optical fi bre)

r Aerial cables

Instalacje teletechniczne i telekomunikacyjne Teletechnical and telecommunication instalation

r Systemy okablowania strukturalnego

r Systemy wykrywania pożaru SAP

r Dźwiękowe systemy ostrzegawcze DSO

r Systemy telewizji przemysłowej CCTV

r Instalacje antywłamaniowe SSWIN 

r Systemy kontroli dostępu AC

r Systemy telekomunikacyjne

r Systemy EIB (inteligentny dom)

r Systems of structural wiring 

r Fire detecting systems – SAP

r Warning sonic systems

r CCTV systems

r Thief-proof SSWIN systems

r Access control systems AC

r Telecommunication systems

r EIB systems (intelligent house)

Instalacje słaboprądowe Electrical systems of low current

r Linie kablowe niskiego i średniego napięcia

r Stacje transformatorowe sn/nn 

r Rozdzielnie główne i oddziałowe

r Wnętrzowe instalacje elektryczne

r Instalacje automatyki i sterowania

r Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne

r Cable lines of low and medium voltage

r Transformer stations of low/medium voltage

r Main and departmental switch chambers

r Interior electrical systems

r Systems of the automatics and control

r Exterior and interior lighting

Instalacje niskiego i średniego napięcia Electrical systems of low and medium voltage
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INWESTOR: ROBERT BOSCH SP. Z O.O. 
OBIEKT: ROZBUDOWA ZAKŁADU PRODUKCJI 
(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 15 300 m2)BOSCH

WROCŁAW

Lokalizacja: Mirków k/Wrocławia 

Zakres prac: 
r rozbudowa istniejącej rozdzielni Sn

r dostawa i montaż nowej stacji transformatorowej Sn/nn 2x 1000 kVA

r instalacja wewnętrznych linii zasilających niskiego napięcia

r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej oraz podrozdzielnic

r instalacje oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego

r dostawa szaf sterujących systemu BMS 

r okablowanie systemu BMS i udział w uruchomieniu

r modernizacja i rozbudowa istniejącego systemu SAP

 (łącznie system kontroluje około 850 czujek)

r dostawa i montaż tras kablowych

r dostawa i montaż szynoprzewodów 800 A i 400 A

r podłączenie linii i urządzeń technologicznych

r sieć strukturalna Cat 7/6 Corning wraz z łączami światłowodowymi

Po zakończeniu prac Elektromont prowadzi serwis instalacji wykrywania

i sygnalizacji pożaru SAP

INVESTOR: ROBERT BOSCH SP. Z O.O.

SITE: PRODUCTION PLANT - EXPANSION (facility area about 15 300 m2)

Location: Mirków, near Wrocław

Scope of work: 
r expansion of existing MV switchgear

r supply and installation of a new transformer station MV / LV 2x 1000 kVA

r installation of internal low-voltage power lines

r delivery and installation of main switchgear and secondary switchgears

r systems for interior and exterior lighting

r delivery of BMS control cabinets

r BMS system wiring and participation in launching of the system

r modernization and expansion of existing fi re detection system

 (the system controls a total of about 850 detectors)

r supply and installation of cable routes

r delivery and installation of busbar 800 A and 400 A

r connection of lines and technological devices

r the structural Corning network of Cat 7 / 6, with fi ber links

After completing of the project Elektromont S.A.

is carring out the fi re detection and alarm system service
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Lokalizacja: Polkowice

Zakres prac: 
r wykonanie przyłącza Sn

r dostawa i montaż stacji transformatorowej Sn/nn 1x1250 kVA

r wykonanie tras kablowych

r wykonanie oświetlenia hali wysokiego składowania

 oraz oświetlenia regałów automatycznych

r instalacja wewnętrznych linii zasilających

r dostawa i montaż szynoprzewodów 1000 A

r wykonanie instalacji wewnętrznych oraz oświetlenia

r podłączenie paneli fotowoltanicznych o mocy 120 kW

r zasilanie urządzeń magazynu automatycznego

r instalacja CCTV (12 kamer w tym 6 obrotowych

 w oparciu o system SAMSUNG)

r instalacja rejestracji czasu pracy, instalacja kontroli dostępu

r sieć strukturalna Cat. 6

Największy w Europie środkowo-wschodniej (25 000 m2 i 25 m wys.) 

automatyczny magazyn w branży obuwniczej. Magazyn przeznaczony 

jest dla obsługi marek CCC, Boti i Quazi

INWESTOR: WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

INŻYNIERII PRZEMYSŁOWEJ W.P.I.P

OBIEKT: AUTOMATYCZNY MAGAZYN WYSOKIEGO SKŁADOWANIA

Z ZAPLECZEM LOGISTYCZNYM I BIUROWYM

(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 25 000 m2)

INVESTOR: WIELKOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII PRZEMYSŁOWEJ W.P.I.P

SITE: AUTOMATIC HIGH BAY WAREHOUSE WITH OFFICE FACILITIES AND LOGISTIC 

(facility area about 25 000 m2)

Location: Polkowice

Scope of work: 
r Execution of MV

r Supply and installation of transformer station MV / LV 1x1250 kVA

r Execution of cable routes

r Execution of high storage hall lighting and automatic racks lighting

r Installation of internal power lines

r Delivery and installation of busbar 1000 A

r Installation of internal and lighting

r Connection of photovoltaic panels with a capacity of 120 kW

r Powering of Automatic  storage devices 

r Installation of CCTV (12 cameras of which 6 rotating based on 

SAMSUNG system)

r Installation of work time registration system

r Installation of access control

r Structural network. Cat 6

The largest in Central and Eastern Europe (25 000 m2 and 25 m in height), 

automatic magazine for the footwear industry. Magazine is designed for 

handling brands CCC, Boti and Quazi

Lokalizacja: Jelenia Góra

Zakres prac: 
r budowa przyłącza energetycznego Sn od GPZ do nowo wybudo-

wanej stacji o długości 1800m 

r budowa zewnętrznej stacji transformatorowej o wymiarach 

3x8m (trafo 2x 1250 kVA) 20/0, 4kV z 5 połową rozdzielnica Sn

r połączenie transformatorów z rozdzielnicą nn w hali za pomocą 

szynoprzewodów 2000A

INWESTOR: ZORKA SP. Z O.O.

OBIEKT: ZORKA SP. Z O.O.

(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 10 600 m2)

INVESTOR: ZORKA SP. Z O.O.

SITE: ZORKA SP. Z O.O. (facility area about 10 600 m2)

Location: Jelenia Góra

Scope of work: 
r construction of medium voltage power connection

 from GPZ to a newly built power station length  1800m  length

r construction of the external transformer station

 of 3x8m (transformer station of 2 x 1250 kVA ) 20/0, 4kV

 with fi ve section MV switchgear

r The connection of low voltage switchgear with transformer 

stations in the hall with 2000A busbar
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INWESTOR: FARMACOL S.A. 

OBIEKT: MAGAZYN WYSOKIEGO SKŁADOWANIA 

(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 6 500 m2)

Lokalizacja: Mory koło Ożarowa Mazowieckiego 

Zakres prac: 
r zwykonanie linii kablowych WLZ

r dostawa i montaż UPS 60 kVA/48kW

r dostawa i montaż agregatu prądotwórczego 205 kVA

r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej oraz podrozdzielnic

r dostawa i montaż baterii kondensatorów

r instalacje oświetlenia  głównego i awaryjnego

r sieć strukturalna Cat. 5

r system sygnalizacji pożaru

r instalacja odgromowa i wyrównawcza

INWESTOR: FARMACOL S.A. 

OBIEKT: OBIEKT MAGAZYNOWY Z ZAPLECZEM BIUROWYM

(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 6 500 m2)

Lokalizacja: Szczecin

Zakres prac: 
r przyłącze Sn wraz z blokadą złącza kablowego

r dostawa i montaż kontenerowej stacji transformatorowej 15/0.4 

kV – 1x630 kVA

r dostawa i instalacja wewnętrznych linii zasilających 

r wykonanie instalacji wewnętrznych (oświetlenie i siła)

r wykonanie oświetlenia zewnętrznego

r instalacja wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP (200 czujek)

r sieć strukturalna MOLEX Cat. 6 wraz z łączami światłowodowymi 

(230 punktów)

r system Genessis obejmujący zintegrowane instalacje kontroli 

dostępu oraz sygnalizacji włamania

r system CCTV (32 kamery w oparciu o system Samsung)

r rejestracja czasu pracy

INVESTOR: FARMACOL S.A. 

SITE: HIGH-BAY WAREHOUSE (facility area about 6 500 m2)

Location: Mory, near Ożarów Mazowiecki

Scope of work: 
r installation of internal power system wiring

r supply and installation of UPS devices of 60kVA/48kW

r supply and installation of a 205kVA generator

r supply and installation of primary and secondary switchgears

r supply and installation of capacitor modules

r installation of primary and standby lighting systems

r installation of a Cat.5 structural network

r installation of a fi re alarm system

r installation of lightning protection and an equipotential

 bonding system

INVESTOR: FARMACOL S.A.

SITE: WAREHOUSE FACILITY WITH OFFICE FACILITIES

(facility area about 6 500 m2)

Location: Szczecin

Scope of work: 
r MV connection with locking cable connector

r supply and installation of container transformer

 station 15/0.4 kV - 1x630 kVA

r supply and installation of internal power lines

r interior Installations (lighting and power)

r execution of external lighting

r installation of fi re detection system SAP (200 detectors)

r structural network MOLEX Cat. 6, with  fi ber links (230 points)

r The Genessis system covering integrated access control

r installation and intrusion system

r CCTV system (32 camera system based on Samsung system)

r work time registration  system
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INWESTOR: BADER SP. Z O.O. 

OBIEKT: ZAKŁADY PRODUKCYJNE OBRÓBKI I WYKOŃCZENIA 

HALA WYKAŃCZALNI SKÓR (POW. OK. 5 000 m2),

HALA WYKRAWALNI, HALA OBRÓBKI SKÓR (5 400 m2)

Lokalizacja: Bolesławiec

Zakres prac: 
r przebudowa sieci średniego napięcia 

r budowa stacji transformatorowych 2 x 800 kVA 

r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej niskiego napięcia 

r wykonanie tras kablowych 

r instalacja wewnętrznych linii zasilających niskiego napięcia 

r wykonanie instalacji oświetleniowej 

r wykonanie instalacji siłowych i gniazd 230V 

r wykonanie sieci strukturalnych (miedzianej i światłowodowej) 

r okablowanie układu automatyki oczyszczalni ścieków 

r wykonanie instalacji telewizji przemysłowej CCTV

INWESTOR: BADER SP. Z O.O.

OBIEKT: HALA MAGAZYNOWA

(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 4 500 m2)

Lokalizacja: Bolesławiec

Zakres prac: 
r wykonanie instalacji oświetlenia podstawowego

 i ewakuacyjnego dla hali magazynowej

r wykonanie instalacji wykrywania pożaru

 SAP i oddymiania BOSCH

r wykonanie instalacji siłowych

r wykonanie tras kablowych

r wykonanie instalacji uziemiających, połączeń

 wyrównawczych i odgromowych

r budowa rozdzielni mocy 100 kW

r instalacja strukturalna kat. 6

INVESTOR: BADER S.A.

SITE: WAREHOUSE (facility area about 4500 m2)

Location: Bolesławiec

Scope of work: 
r installation of basic and evacuation lighting for warehouse

r installation of fi re detection SAP and smoke ventilation BOSCH

r installation of three-phase power lines

r installation of lightning rods systems

r construction of switch chambers  100 kW

r installation of a Cat.5 structural network

INVESTOR: BADER SP. Z O.O. 

SITE:  LEATHER PRODUCTION AND FINISHING FACILITY BADER POLSKA 

SP. Z O.O., LEATHER FINISHING HOUSE (facility area about 5 000 m2),

CUTTING HOUSE (1 600 m2), LEATHER TREATMENT HOUSE (5 400 m2)

Location: Bolesławiec

Scope of work:
r rebuilding of medium voltage system

r construction of transformer stations 2x800 kVA

r delivery and installation of low voltage main switchgear

 and sub-switchgears

r installation of cable tracks

r installation of interior low voltage lines

r installation of lights system

r installation of power installations and 230V sockets

r installation of structural wiring system

 (copper and fi breoptic) Cat. 5e based on Emiter system

r wiring of automatics system of sewage-treatment plant

r installation of CCTV system
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INWESTOR: BOSCH REXROTH SP. Z O.O.

OBIEKT: BUDYNEK BIUROWO-MAGAZYNOWY BOSCH REXROTH

(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 3 800 m2)

Lokalizacja: Warszawa

Zakres prac: 
r zasilenie obiektu linią kablową niskiego napięcia

r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej niskiego napięcia oraz

r wykonanie instalacji odgromowych

r wykonanie tras kablowych

r instalacja wewnętrznych linii zasilających niskiego napięcia

r wykonanie instalacji oświetleniowej

r wykonanie instalacji siłowych i gniazd 230V

r wykonanie sieci strukturalnej Cat. 7/6 Dätwyler

r wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru SAP

r wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego

INWESTOR: MONDI PACKAGING WARSZAWA SP. Z O.O.

OBIEKT: ZAKŁAD PRODUKCYJNY MONDI – ROZBUDOWA

(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 10 000 m2)

INVESTOR: BOSCH REXROTH SP. Z O.O.

SITE: OFFICE-STORE BUILDING BOSCH REXROTH

(facility area about 3 800 m2)

Location: Warsaw

Scope of work:
r zsupplying the facility with low voltage cable lines

r delivery and installation of low voltage main switchgear and 

sub-switchgears

r installation of lightning rods

r installation of cable tracks

r installation of interior low voltage wires

r installation of light wires

r installation of transformer stations and 230V sockets

r installation of structural wire system Cat. 7/6 Dätwyler

r installation of fi re-alarm SAP system based on Bosch system

r installation of exterior lights system

INVESTOR: MONDI PACKAGING WARSZAWA SP. Z O.O.

SITE: PRODUCTION PLANT MONDI – FACILITY DEVELOPMENT

(facility area about 10 000 m2)

Location: Mszczonów

Scope of work: 
r engineering design

r installation of medium voltage terminal and construction of the 

transformer station 1x1600 kVA 

r installation of lightning rods, cable tracks

r delivery and installation of low voltage main switchgear and sub-

switchgears

r installation of interior low voltage feeders

r installation of lighting system, power installations and 230V sockets

r installation of fi re-alarm SAP system based on Bosch system

r installation of warning sound system based

 on Bosch Presideao system

r installation of burglary warning alarm system based

 on PARADOX system

r installation of structural wiring system (copper and fi breoptic)

 Cat. 5e based on Emiter system

r installation of CCTV system

r installation of exterior lights system

Lokalizacja: Mszczonów

Zakres prac: 
r projekt wykonawczy

r wykonanie przyłącza Sn i budowa stacji 

transformatorowej 1x1600 kVA

r wykonanie instalacji odgromowych, tras kablowych

r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej niskiego

 napięcia i podrozdzielnic

r instalacja wewnętrznych linii zasilających niskiego napięcia

r wykonanie instalacji oświetleniowej, siłowych i gniazd,

 sygnalizacji pożaru

r wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO

 w oparciu o system Bosch Presideao

r wykonanie systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN

 w oparciu o system PARADOX

r wykonanie sieci strukturalnej (miedzianej i światłowodowej) Cat. 

5e w oparciu o system Emiter

r wykonanie instalacji telewizji przemysłowej CCTV

r wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego
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Lokalizacja: Koło

Zakres prac: 
r wykonanie projektów zasilania i automatyki

 dla sprężarkowni chłodniczej

r przebudowa sieci Sn

r budowa stacji transformatorowej średniego

 napięcia i niskiego napięcia (2x 1000 kVA)

r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej sprężarkowni

 wraz z panelami startowymi sprężarek chłodniczych

 (3x 355 kW + 2 x 132 kW)

r dostawa i montaż układu automatyki i sterowania chłodnictwem 

r wykonanie instalacji zasilania i sterowania wymiennikiem

 amoniak/glikol

r wykonanie instalacji zasilania i sterowania chłodnictwem

 w komorze szoku wołowego i komorach produkcyjnych 

INWESTOR: GRUPA SOKOŁÓW S.A. 

OBIEKT: ZAKŁADY MIĘSNE SOKOŁÓW S.A. ODDZIAŁ W KOLE 

(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 13 700 m2)

INWESTOR: GRUPA SOKOŁÓW S.A.

OBIEKT: ZAKŁADY MIĘSNE SOKOŁÓW S.A.-POZMEAT

(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 14 000 m2)

Lokalizacja: Robakowo koło Poznania 

Zakres prac: 
r wykonanie badania zawartości wyższych harmonicznych

 oraz dobór baterii kondensatorów

r dostawa i montaż baterii kondensatorów:

 r 500 kVAr

 r 400 kVAr z możliwością rozbudowy

 r 100 kVAr w obudowie zewnętrznej

INVESTOR: GRUPA SOKOŁÓW S.A.

SITE: ZAKŁADY MIĘSNE SOKOŁÓW S.A. -POZMEAT

(facility area about 14 000 m2)

Location: Robakowo near Poznań

Scope of work: 
r execution of the study of the content of the higher harmonics  

and selection of the capacitors

r delivery and installation of capacitor batteries:

 r 500 kVAr

 r 400 kVAr expandable

 r 100 kVAr in external casing

INVESTOR: GRUPA SOKOŁÓW S.A.

SITE: BUTCHER’S HOUSE SOKOŁÓW S.A. BRANCH IN KOŁO

(facility area about 13 700 m2)

Location: Koło

Scope of work: 
r design of projects of supplying and automatics

 for cooling compressor

r rebuilding of Sn system

r construction of transformer station of medium

 and low voltage (2x1000 kVA)

r delivery and installation of main switchgear of compressor

 with starting panels of cooling compressors

 (3x355 kW + 2x132 kW)

r delivery and installation of cooling systems

r installation of  power supply and ammonia/glycol dose system

r installation of power supply of shock chamber

 and production rooms
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INWESTOR: ZEHNDER POLSKA SP. Z O.O.

OBIEKT: ZAKŁADY PRODUKCYJNE GRZEJNIKÓW ZEHNDER POLSKA SP. Z O.O.

(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 15 800 m2)

Lokalizacja: Bolesławiec

Zakres prac: 
r budowa linii kablowych średniego napięcia

r budowa stacji transformatorowych średniego napięcia

 i niskiego napięcia 3x1250 kVA

r dostawa i montaż rozdzielnic głównych niskiego

 napięcia i podrozdzielni

r wykonanie tras kablowych 

r instalacja wewnętrznych linii zasilających niskiego napięcia

r wykonanie instalacji oświetleniowej

r wykonanie instalacji siłowych i gniazd 230V

r wykonanie sieci strukturalnej Cat. 5 w oparciu o system Emiter

r wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego

Lokalizacja: Kostrzyn Wielkopolski

Zakres prac: 
r wykonanie instalacji telewizji przemysłowej CCTV

 w oparciu o system BOSCH

r wykonanie instalacji systemu detekcji gazu w oparciu

 o system GAZEX

r wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu

 SSWiN i kontroli dostępu w oparciu o system SATEL

r wykonanie instalacji sieci strukturalnej Cat. 6 Krone

r wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru SAP w oparciu

 o system BOSCH

INVESTOR: ZEHNDER POLSKA SP. Z O.O.

SITE: HEATERS CONSTRUCTION FACTORY ZEHNDER POLSKA SP. Z O.O.

(facility area about 15 800 m2) 

Location: Bolesławiec

Scope of work: 
r installation of medium voltage cable lines 

r construction of transformer stations of medium

 and low voltage 3x1250 kVA

r delivery and installation of low voltage main switchgears

 and sub-switchgears

r installation of cable tracks

r installation of interior low voltage lines

r installation of lights system

r installation of power installations and 230V sockets

r installation of structural wiring system Cat. 5

 based on Emiter system

r installation of exterior lights system

INVESTOR: JUTRZENKA COLION SP. Z O.O.

SITE: DISTRIBUTION CENTRE OF JUTRZENKA COLION SP. Z O. O.

(facility area about 13 000 m2)

Location: Kostrzyn Wielkopolski

Scope of work:
r installation of a BOSCH CCTV system

r installation of a GAZEX gas detection system

r installation of a burglary/assault alarm system (SSWiN)

 and a SATEL access control system

r installation of a Krone Cat. 6 structural network

r installation of a BOSCH fi re alarm system (SAP)

INWESTOR: JUTRZENKA COLION SP. Z O.O.

OBIEKT: CENTRUM DYSTRYBUCYJNE JUTRZENKA COLION SP. Z O.O.

(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 13 000 m2)
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OBIEKTY/ Elektromont S.A. wykonał prace przy obiektach:
Szpital Specjalistyczny z przychodnią (pow. 4 000 m2) • Szpital Św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich (pow. 4 000 m2) • Szpital Bukowiec w Kowarach (modernizacja

na powierzchni około 1 000 m2 z 7 714 m2 pow. całkowitej) • Rozbudowa Szpitala SPZOZ w Sulęcinie (pow. obiektu ok 4 200 m2) • Centrum Nowych Technologii

Medycznych PUM w Szczecinie (pow. 4 000 m2) • Centrum Diagnostyki Leczenia Nowotworów Dziedzicznych PUM w Szczecinie (pow. 10 000 m2)

Zakres prac: 
r wykonanie przyłączy Sn/nn

r budowa stacji transformatorowych z transformatorami o mocy od 630 do 1000 kVA

r dostawa i montaż agregatów prądotwórczych o mocy od 200 do 1000 kVA

r dostawa i montaż UPS - ów o mocy od 5 do 40kVA

r dostawa, montaż i uruchomienie rozdzielnic nn z układemSZR

r dostawa, montaż i uruchomienie podrozdzielnic

r wykonanie instalacji oświetleniowych z uwzględnieniem pomieszczeń sterylnych

 (sale operacyjne, sale intensywnej opieki medycznej)

r wykonanie zasilania sal operacyjnych w układzie IT z transformatorami

 separacyjnymi i układem kontroli stanu izolacji

r wykonanie pozostałych instalacji wewnętrznych

r wykonanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP

r wykonanie sieci strukturalnej Cat. 5 i Cat.6

r wykonanie instalacji przyzywowej opartej na systemach Delta Call Plus, Elso

r wykonanie instalacji EIB

SITES/Elektromont S.A. has performed works at these facilities:
Specialistic hospital with health center (area 4 000 m2) • St. Antoni´s Hospital Ząbkowice Śląskie (area 4 000 m2) • Hospital Bukowiec in Kowary

(modernization of an area of   approximately 1 000 m2 of overall area 7 714 m2) • Extension of hospital Sulęcin (area 4 200 m2)

Pomeranian Medical University new medical technologies Center (area 4 000 m2) • PUM Hereditary Tumor Diagnostics and treat ment Center (area 10 000 m2)

Scope of work: 
r execution of Sn connections or LV

r construction of transformer stations with transformers

 with a capacity of 630 up to 1000 kVA

r delivery and installation of power generators with a capacity of 200 up to 1000 kVA

r delivery and installation of UPS 5 - 40 kVA,

r delivery, installation and launching LV switchgear witch automatic switching

 on reserve system SZR

r delivery and installation and launching of secondary switchgears

r installation of lighting including sterile rooms (operating rooms, intensive care rooms)

r execution of power supply in operating rooms in the IT system with separating transformers

 and control insulation state system

r performing other interior installations

r installation of fi re detection and alarm system SAP

r installation of nurse call systems based on Delta Call Plus, ELSO

r installation of EIB



12

INWESTOR: ZAKŁAD INWESTYCJI MIEJSKICH WE WROCŁAWIU

OBIEKT: ZESPÓŁ PRZEDSZKOLNO-SZKOLNY

(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 6 800 m2)

Lokalizacja: Wrocław

Zakres prac: 
r zasilanie gniazd, obwodów technologicznych i WLZ

r dostawa i montaż rozdzielni elektrycznych

r oświetlenie wewnętrzne, ewakuacyjne, drogowe

 oraz oświetlenie placów i boisk

r okablowanie strukturalne Cat. 5

r system nagłośnienia

r instalacje systemu sygnalizacji włamania i napadu

r system alarmowy, antenowy oraz system

 telewizji dozorowej CCTV

r system sygnalizacji pożarowej

r instalacja radiowo-telewizyjna

INVESTOR: OFFICE FOR MUNICIPAL INVESTMENT IN WROCŁAW

SITE: SCHOOL & PRE-SCHOOL COMPLEX (facility area about 6 800 m2)

Location: Wrocław

Scope of work: 
r power supply for sockets, technological systems

 and internal power system

r supply and installation of switchgears

r lighting systems – internal, evacuation, for roads and yards

r installation of a Cat. 5 structural network cabling

r installation of an audio system

r installation of a burglary/assault alarm system

r alarm system, aerial system and CCTV system

r installation of a fi re alarm system

r installation of radio/TV system

INWESTOR: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JELENIEJ GÓRZE

OBIEKT: BUDYNEK MOPS

(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 4 500 m2)

Lokalizacja: Jelenia Góra

Zakres prac: 
r zasilenie obiektu linią kablową niskiego napięcia

r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej niskiego napięcia oraz

r wykonanie instalacji odgromowych

r wykonanie tras kablowych

r instalacja wewnętrznych linii zasilających niskiego napięcia

r wykonanie instalacji oświetleniowej

r wykonanie instalacji siłowych i gniazd 230V

r wykonanie sieci strukturalnej Cat. 7/6 Dätwyler

r wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru SAP

r wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego

INVESTOR: MUNICIPAL CENTRE FOR SOCIAL SERVICES IN JELENIA GÓRA

SITE: CENTRE FACILITIES (facility area about 4 500 m2)

Location: Jelenia Góra

Scope of work: 
r supply and installation of primary and secondary LV switchgears

r installation of cable ducts

r installation of internal LV feeding lines

r installation of the lighting system wiring

r installation of three-phase power lines and 230V sockets

r installation of an Emiter Cat. 5 structural network

r installation of a fi re detection/alarm system

r installation of a CCTV system
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INWESTOR: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI 

OBIEKT: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 4 200 m2)

Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski

Zakres prac: 
r wykonanie instalacji telewizji przemysłowej CCTV

 w oparciu o system SAMSUNG

r wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu

 SSWiN i kontroli dostępu w oparciu o system GENESSIS

r wykonanie instalacji domofonowej w oparciu o system

 MIWI-URMET

r wykonanie instalacji sieci strukturalnej Cat. 6 fi rmy 3M

r wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru SAP w oparciu

 o system BOSCH

INWESTOR: OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

OBIEKT: ARESZT ŚLEDCZY

(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 3 800 m2)

Lokalizacja: Międzyrzecz

Zakres prac: 
r wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru SAP

 w oparciu o system BOSCH

r wykonanie instalacji telewizji przemysłowej CCTV

 w oparciu o system SAMSUNG

r wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania

 i napadu SSWiN w oparciu o system COMMEND

r wykonanie instalacji sieci strukturalnej Cat. 6 fi rmy 3M

r wykonanie instalacji sterowania krat i centralnej blokady

 krat CBK w oparciu o system fi rmy COMMEND

r wykonanie instalacji radiowęzła w oparciu o system COMMEND

r wykonanie instalacji przyzywowej w oparciu

 o system COMMEND

INVESTOR: PROVINCIAL POLICE HEADQUARTER 

SITE: PROVINCIAL POLICE HEADQUARTER (facility area about 4 200 m2)

Location: Gorzów Wielkopolski

Scope of work: 
r installation of a SAMSUNG CCTV system

r installation of a burglary/assault alarm system (SSWiN)

 and a GENESSIS access control system

r installation of a MIWI-URMET door phone system

r installation of a 3M Cat. 6 structural network

r installation of a BOSCH fi re alarm system (SAP)

INVESTOR: REGIONAL PRISON SERVICE HQ

SITE: DETENTION CENTRE (facility area about 3 800 m2)

Location: Międzyrzecz

Scope of work: 
r installation of a BOSCH fi re alarm system (SAP)

r installation of a SAMSUNG CCTV system

r installation of a COMMEND burglary/assault alarm

 system (SSWiN)

r installation of a 3M Cat. 6 structural network

r installation of a COMMEND system of bar control

 and central bar interlock (CBK)

r installation of a COMMEND public address system 

r installation of a COMMEND paging system 
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Lokalizacja: Nowy Dwór Mazowiecki

Zakres prac: 
r zaprojektowanie i wykonanie linii telekomunikacyjnych dla 

sterowania, monitoringu i sygnalizacji,

r zaprojektowanie i wykonanie linii telekomunikacyjnych

 dla potrzeb teleinformatyki, sieci telefonicznej, teletechnicznej 

kanalizacji pierwotnej i wtórnej, DVOR telekomunikacji

r budowa kanalizacji teletechnicznej ze studniami

 typu SKMP-4, SKMP-3, SKMP-2:

r wybudowanie kabli teletechnicznych układanych

 bezpośrednio w ziemi

INWESTOR: MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA – MODLIN SP. Z O.O.

OBIEKT: PORT LOTNICZY WARSZAWA - MODLIN  AIRPORT

(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 4 500 m2)

INVESTOR: MAZOWIECKI PORT LOTNICZY WARSZAWA – MODLIN SP. Z O.O.

SITE: MODLIN  AIRPORT (Facility area about 4 500 m2)

Location: Nowy Dwór Mazowiecki

Scope of work:
r designing and executing of telecommunication lines for the 

needs of control, monitoring and signaling systems, 

r designing and executing of telecommunication lines for the 

needs of tele-IT, telephone network, telecommunication

 primary and secondary canalization, DVOR telecommunication 

r construction of Telecommunication drainages

 witch  SKMP-4, SKMP-3, SKMP-2wells

r building-in of telecommunication cables placed

 directly in the ground

Lokalizacja: Szczecin

Zakres prac: 
r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej średniego napięcia

r dostawa i montaż podrozdzielnicy średniego napięcia

 oraz transformatorów

r trasy kablowe

r instalacja wyrównawcza

r instalacja WLZ

r dostawa i montaż szyno-przewodów

r dostawa i montaż rozdzielnic nn

r wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych siłowych

r wykonanie oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego;

 montaż osprzętu

INVESTOR: ECHO INVESTMENT S.A.

SITE: OXYGEN OFFICE BUILDING (facility area about 14 000 m2)

Location: Szczecin 

Scope of work: 
r supply and installation of MV main switchgear

r supply and installation of medium voltage second

 switchgear and transformers

r cable routes

r equipotential bonding system

r WLZ installation

r delivery and installation of busbars

r supply and installation of LV switchgears

r execution of complete electrical power installations

r installing exterior and interior lighting, installation

 of electrical devices

INWESTOR: ECHO INVESTMENT S.A.

OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY OXYGEN

(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 14 000 m2)
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INVESTOR: ROBERT BOSCH SP. Z O.O.

SITE: TRAINING & OFFICE CENTRE (facility area about 9 000 m2)

Location: Warsaw

Scope of work: 
r sexternal wiring

r supply and installation of a transformer station of 630kVA 20/04kV

r construction of a MV station

r installation of external and internal lighting systems

r internal wiring

r construction of teletechnical installations (Corning structural network,

 inter-building optical lines, DSO installation, fi re detection/alarm system,

 audio-video system cabling, CCTV IP system, SIEDLE door phone system)

r installation of a BMS system (cabling, BMS control cabinets supply

 and installation, system start-up)

Lokalizacja: Warszawa

Zakres prac: 
r instalacje elektryczne zewnętrzne

r dostawa i montaż stacji transformatorowej 630kVA 20/04kV

r budowa stacji Sn

r instalacje oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego

r instalacje elektryczne wewnętrzne

r wykonanie instalacji teletechnicznej (sieć strukturalna w oparciu o system Corning, 

międzybudynkowe łącza światłowodowe, instalacja DSO, instalacja wykrywania

 i sygnalizacji pożaru SAP, okablowanie systemu audio-video, system telewizji

 dozorowej CCTV pracujący w systemie IP, system domofonowy fi rmy SIEDLE)

r wykonanie systemu BMS (okablowanie,  dostawa i montaż szaf sterujących

 systemem BMS, uruchomienie systemu)

BOSCH
WARSZAWA

INWESTOR: ROBERT BOSCH SP. Z O.O.
OBIEKT: CENTRUM SZKOLENIOWO-BIUROWE
(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 9 000 m2)
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INWESTOR: PROFI ENAMEL MAREK JANKOWSKI

OBIEKT: CENTRUM HOTELOWO-UZDROWISKOWE „JELENIA STRUGA”

(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 4 500 m2)

Lokalizacja: Kowary

Zakres prac: 
r budowa linii kablowych niskiego napięcia

r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej niskiego napięcia

 i podrozdzielni

r wykonanie zasilania urządzeń technologicznych

 oraz instalacji oświetleniowej i wykonanie instalacji

 gniazdowej niskiego napięcia

r wykonanie sieci strukturalnej Cat. 5 w oparciu o system Legrand

r wykonanie instalacji BMS w oparciu o system Satchwell 

r wykonanie instalacji sygnalizacji i wykrywania pożaru

 w oparciu o system Aritech

r wykonanie instalacji telewizyjnej

r wykonanie instalacji przyzywowej

INVESTOR: PROFI ENAMEL MAREK JANKOWSKI

SITE: HOTEL & SPA CENTRE “JELENIA STRUGA”  (facility area about 4 500 m2)

Location: Kowary 

Scope of work:
r installation of low voltage cable wires

r delivery and installation of low voltage main

 switchgear and sub-switchgears

r installation of equipment wiring, lights wiring

 and low voltage socket system

r installation of structural wiring system Cat. 5 based

 on Legrand system

r installation of BMS installations based on Satchwell system

r installation of fi re-alarm system based on Aritech system

r installation of TV system

r installation of warning sound system

INVESTOR: URZĄD MIASTA LEGNICA

SITE: MECHANICAL WORKSHOP (facility area about 16 690 m2)

Location: Legnica

Scope of work: 
r supply and installation of the cable connector ZK

r execution of for the facility power supply cable lines

r supply and installation of the main switchgear

r supply and installation of secondary switchgears

r installation of lighting with the supply

 and installation of light fi ttings

r installation of power and socket 400/230 V

r installation of grounding system

r installation of lightning protection systems

Lokalizacja: Legnica

Zakres prac: 
r dostawa i montaż złącza kablowego ZK

r wykonanie zasilania obiektu liniami kablowymi

r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej

r dostawa i montaż podrozdzielnic

r wykonanie instalacji oświetleniowej z dostawą

 i montażem opraw oświetleniowych

r wykonanie instalacji siłowej i gniazd 400/230 V

r wykonanie instalacji uziemiającej

r wykonanie instalacji odgromowej

INWESTOR: URZĄD MIASTA LEGNICA

OBIEKT: WARSZTAT MECHANICZNY

(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 16 690 m2)
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INWESTOR: KOLEJ GONDOLOWA ŚWIERADÓW ZDRÓJ SP. Z O.O.

OBIEKT: KOLEJ GONDOLOWA 

(DŁUGOŚĆ 2172 m)

Lokalizacja: Świeradów-Zdrój

Zakres prac: 
r wykonanie przyłącza Sn dla pompowni wody P1 i P2

 dla naśnieżania 

r budowa dwóch stacji transformatorowych o mocy transformato-

rów 2x630kVA, 800kVA, 1000kVA zasilających m. in. pompownię 

wody, wyciąg kolei gondolowej, naśnieżanie i oświetlenie stoku

r dostawa i montaż rozdzielnic głównych niskiego napięcia 

r dostawa i montaż baterii kondensatorów dla kompensacji

 mocy biernej 

r dostawa i montaż dwóch pośrednich układów

 pomiaru energii elektrycznej 

r montaż tras kablowych 

r wykonanie instalacji oświetleniowej 

r wykonanie wewnętrznych linii zasilających 

r wykonanie instalacji siłowej i gniazd wtykowych

r wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej

INVESTOR: KOLEJ GONDOLOWA ŚWIERADÓW ZDRÓJ SP. Z O.O.

SITE: GONDOLA LIFT (2172 m)

Location: Świeradów-Zdrój

Scope of work: 
r construction of MV service line for P1 & P2 water pumping

 stations in the snow-making system

r construction of two transformer stations, containing 2x630kVA, 

800kVA, 1000kVA transformers to supply the water pumping sta-

tion, gondola lift, snow-making system and slope lighting system

r supply and installation of primary LV switchgears

r supply and installation of a capacitor module

 for reactive power compensation

r supply and installation of two indirect

 electrical measurement systems

r installation of cable ducts

r installation of the lighting system wiring

r installation of the internal power supply lines

r installation of three-phase power lines and sockets

r installation of lightning protection and grounding systems

INVESTOR: ATA TECHNIK SP. J.

SITE: WASTEWATER TREATMENT PLANT (facility area about 15 800 m2)

Location: Szklarska Poręba

Scope of work: 
r reconstruction of an extant overhead MV line into a ground line

r construction of a ground MV lines for main

 and standby power supply

r replacement of an extant overhead LV line with a ground line

r supply and installation of a transformer station

 of 160 kVA 20/04 kV

r supply and installation of MV wiring cabinet

r start-up, as-built documentation, measurements

Lokalizacja: Szklarska Poręba

Zakres prac: 
r przebudowa istniejącej linii napowietrznej Sn na linię kablową

r budowa linii kablowej Sn zasilania podstawowego i rezerwowego

r demontaż linii napowietrznej nn i ułożenie linii kablowej

r dostawa i montaż stacji trafo 160 kVA 20/04 kV

r dostawa i montaż węzła kablowego Sn

r uruchomienie, dokumentacja powykonawcza, pomiary

INWESTOR: ATA TECHNIK SP. J.

OBIEKT: OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 15 800 m2)
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INWESTOR: DIALOG S.A.

OBIEKT: SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA W TECHNOLOGII PON

(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 4 500 m2)

INWESTOR: URZĄD GMINY KOBIERZYCE

OBIEKT: OŚWIETLENIE DROGOWE BIELANY WROCŁAWSKIE

(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 4 500 m2)

Lokalizacja: Bielany Wrocławskie

Zakres prac:
r linie zasilające szafki oświetlenia drogowego (kabel YAKY4xl20) 

r dostawa oraz zabudowa nowych szaf oświetleniowych typu 

SSOU - fi rmy Rabbit z zastosowaniem centralnego reduktora 

mocy typu Iluest oraz sterowania poprzez sterownik astrono-

miczny CPA Net 

r przyłączenie nowych obwodów do istniejących

 szaf oświetleniowych

r dostawa i montaż słupów oświetleniowych wraz z fundamentami

Budowa około 10 km linii nn oświetlenia drogowego

i 300 kompletnych punktów oświetleniowych.

Linie zasilające oświetlenia drogowego

(kable YAKY4x35, YAKY4x50, YAKXS4x35)

Lokalizacja: Lubin

Zakres prac:
Stworzenie sieci dla ok. 3000 mieszkań na osiedlu Ustronie w Lubinie.

Budowa nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej w technologii PON 

(światłowodowej) w ramach projektu „Wdrożenie innowacyjnych 

usług w oparciu o sieć dostępową w technologii pasywnej sieci 

optycznej PON”

r budowę magistralnych i rozdzielczych kabli światłowodowych 

– ok. 12,5 km

r budowę dostępowych kabli światłowodowych KAZ (wewnątrz 

budynkowych) – ok. 22 km

r budowę rurociągów teletechnicznych na potrzeby

 montowanych kabli ok. 12 km

r budowę pionów teletechnicznych ok. 300 szt.

r wykonanie spawów światłowodowych ok. 2800 szt.

INVESTOR: DIALOG S.A.

SITE: TELECOMMUNICATIONS NETWORK IN PON TECHNOLOGY

(facility area about 4 500 m2)

Location: Lubin

Scope of work:
Creating of a network for approximately 3,000 apartments

for the housing estate Ustronie in Lubin.

Construction of a modern telecommunications network in PON

technology (fi ber optic) based on the project „Implementation

of innovative services based on access network in passive

technology PON optical network”

r the construction of magisterial and distributor

 fi ber optic cables - about 12.5 km,

r the construction of access fi ber optic cables KAZ

 (interior) - about 22 km,

r the construction of teletechnical pipelines

 for assembled cables needs - about 12 km,

r construction of telecommunication divisions - approximately 300 pcs

r implementation of the fi ber optic splices about 2800 pieces

INVESTOR: URZĄD GMINY KOBIERZYCE

SITE: ROAD LIGHTING BIELANY WROCŁAWSKIE (facility area about 4 500 m2)

Location: Bielany Wrocławskie

Scope of work:
r cabinet road lighting power lines (cable YAKY4xl20)

r delivery and building a new cabinet lighting SSOU by Rabbit, 

with central power reducer type Iluest  and controlling via astro-

nomical CPA Net driver

r connecting new circuits to the existing lighting cabinet 

r supply and installation of lighting columns along

 with the foundation

Construction of about 10 km of LV road lighting 300

complete light points.

Road lighting power lines (cables YAKY4x35, YAKY4x50, YAKXS4x35)
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INWESTOR: STANDARD LIFE INVESTEMENTS
OBIEKT: PARK HANDLOWY TURAWA
(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 40 000 m2)

INVESTOR: STANDARD LIFE INVESTEMENTS

SITE: TURAWA SHOPPING CENTER (facility area about 40 000 m2)

Location: Opole

Scope of work: 
r installation of a BOSCH fi re alarm system SAP (950 pieces)

r installation of the warning sonic system DSO based on Praesideo Bosch system (600 pieces)

r installation of a burglary/assault alarm system SSWiN based on DSC system

r installation of a SAMSUNG CCTV system (70 pieces)

r installation of a 3M Cat.6 structural network

r installation of access control ROGER system 

r installation of door entry system based on the COMMAX system

r installation of structural cabling, installation BAS and BMS

r supply and installation of LV switchgear, MV transformers

r installation of project documentation MV transformer station, BMS and low voltage installation

r WLZ Installation, interior installation, interior and exterior lighting, power installation

r installation for external MV power supply system

r power supply installation for advertisements, installation of internal road lighting class L

r installation of road lighting-class Z1, Z2

r installation of road lighting class GP

Lokalizacja: Opole

Zakres prac: 
Park Handlowy TURAWA - Opole – Praktiker, Carrefour z Galerią Handlową, Hala Kupców

r wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru SAP w oparciu o system BOSCH (950 sztuk)

r wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO

 w oparciu o system BOSCH Praesideo (600 sztuk)

r wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN w oparciu o system DSC

r wykonanie instalacji telewizji przemysłowej CCTV w oparciu o system SAMSUNG (70 sztuk)

r wykonanie instalacji sieci strukturalnej kat. 6 fi rmy 3M

r wykonanie instalacji kontroli dostępu w oparciu o system ROGER

r wykonanie instalacji domofonowej w oparciu o system COMMAX

r wykonanie okablowania strukturalnego, instalacji BMS i BAS

r dostawa i montaż rozdzielnic nn, Sn, transformatorów

r wykonanie dokumentacji projektowej stacji Sn, instalacji BMS i niskoprądowych

r montaż instalacji WLZ, instalacji wewnętrznej, oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, instalacji siłowej

r wykonanie zewnętrznego układu zasilania Sn

r wykonanie zasilania reklam, wykonania oświetlenia drogi wewnętrznej klasy L

r wykonanie oświetlenia drogi klasy Z1, Z2 

r wykonanie oświetlenia drogi klasy GP

TURAWA
OPOLE
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INWESTOR: MERCURY POLSKA SP. Z O.O. 

OBIEKT: CENTRUM HANDLOWE „STARY BROWAR” (SKLEPY:

ŚWIAT DZIECKA, H&M ORAZ ODDZIAŁ BANKU ROZWOJU EKSPORTU S.A.) 

(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 130 000 m2)

Lokalizacja: Poznań

Zakres prac: 
r montaż rozdzielnic niskiego napięcia

r wykonanie instalacji elektrycznych (oświetlenie, zasilanie

 urządzeń technologicznych, instalacja gniazdowa 230V) 

r okablowanie instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru SAP

INWESTOR: PERI POLSKA SP Z O.O.

OBIEKT: BAZA MATERIAŁOWA PERI POLSKA SP. Z O.O.

(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 3 232 m2)

Lokalizacja: Kąty Wrocławskie

Zakres prac: 
r wykonanie instalacji systemu sygnalizacji włamania

 i napadu SSWiN w oparciu o system SATEL

r Wykonanie instalacji telewizji przemysłowej CCTV

 w oparciu o system SAMSUNG

r Wykonanie instalacji sieci strukturalnej Cat. 6 fi rmy 3M

r Wykonanie instalacji oddymiania w oparciu system MERCOR

INVESTOR: MERCURY POLSKA SP. Z O.O. 

SITE: SHOPPING MALL “STARY BROWAR”  (STORES: ŚWIAT DZIECKA, H&M AND 

THE BRANCH OF EXPORT DEVELOPMENT BANK S.A.) (facility area about 130 000 m2)

Location: Poznań

Scope of work:
r installation of low voltage switchgears

r installation of wiring systems (lights, equipment power

 supplies, sockets installation 230V)

r wiring of fi re-alarm SAP system

INVESTOR: PERI POLSKA SP. Z O.O.

SITE: MATERIALS WAREHOUSE OF PERI POLSKA SP. Z O.O. (facility area about 3 232 m2)

Location: Kąty Wrocławskie

Scope of work: 
r installation of a SATEL burglary/assault alarm system (SSWiN)

r installation of a SAMSUNG CCTV system

r installation of a 3M Cat. 6 structural network

r installation of a MERCOR de-smoking system 
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INWESTOR: ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA

OBIEKT: ELEKTROWNIA DOLNA ODRA

(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 26 665 m2)

Lokalizacja: Nowy Czarnów k. Gryfi na

Zakres prac: 
r demontaż instalacji zasilania i sterowania systemami

 przenośników taśmowych

r wykonanie tras kablowych i systemów prowadzenia przewodów

r dostawa i montaż czujników oraz urządzeń sterujących

r okablowanie nowego układu przenośników wraz

 z podłączeniami

r wykonanie pomiarów powykonawczych i udział w rozruchu

INWESTOR: VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA/SITECH SP. Z O.O.

OBIEKT: VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA/SITECH SP. Z O.O.

(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 21 000 m2)

Lokalizacja: Polkowice

Zakres prac: 
r wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru SAP w oparciu

 o system BOSCH

INVESTOR: DOLNA ODRA POWER TEAM

SITE: DOLNA ODRA POWER PLANT (facility area about 26 665 m2)

Location: Nowy Czarnów near Gryfi n

Scope of work: 
r dismantling of power and control systems, belt conveyors

r execution  of cable ducks and cable laying system

r supply and installation of sensors and control devices

r wiring of a new conveyor system with connections

r as-built measurements and participating in start-up

INVESTOR: VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA/SITECH SP. Z O.O.

SITE: VOLKSWAGEN MOTOR POLSKA/SITECH SP. Z O.O.

(facility area about 21 000 m2)

Location: Polkowice

Scope of work: 
r installation of a BOSCH fi re alarm system (SAP)
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INWESTOR: WEPA PROFESSIONAL PIECHOWICE S.A.

OBIEKT: OBIEKTY PRODUKCYJNO-BIUROWE (pow. ok. 4 000 m2)

I MAGAZYNOWE (pow.: 10 000 m2), WYKONANIE UKŁADU AUTOMATYKI

I STEROWANIA PRACĄ PROCESU DYSPERSJI MASY PAPIERNICZEJ

(POWIERZCHNIA OBIEKTU OK. 14 000 m2)

INWESTOR: EMITEL

OBIEKT: NADAJNIKI RTV

(ILOŚĆ OBIEKTÓW: 8)

Lokalizacja: Piechowice

Zakres prac: 
r wykonanie instalacji zasilającej i sanitarnej dysperatorem

 masy papierniczej

r modernizacja pola Sn – zabudowa sterownika multiMVZ

r dostawa i montaż transformatora 1000kVA

r dostawa i montaż rozdzielnicy głównej nn

r wykonanie tras kablowych oraz linii zasilających

 silnik dysperatora 400 kW

r dostawa i montaż szaf sterowniczych wraz z dostawą

 i oprogramowaniem sterownika SIEMENS

r przebudowa istniejącego panelu dyspozytorskiego,

 zabudowa touch panelu SIEMENS

r dostawa i montaż czujników układu automatyki

r oprzewodowanie urządzeń automatyki

r rozruch technologiczny instalacji

Lokalizacja: Ślęża, Bogatynia, Kłodzko, Kudowa, Lubań, Trzebnica, 

Jelenia Góra,Wrocław

Zakres prac: 
r konserwacja i serwis instalacji wykrywania pożaru SAP

r konserwacja i serwis instalacji telewizji dozorowej CCTV

r konserwacja i serwis instalacji sygnalizacji włamania

 i napadu SSWiN

r konserwacja i serwis instalacji kontroli dostępu KD

INVESTOR: WEPA PROFESSIONAL PIECHOWICE S.A.

SITE: OFFICE AND PRODUCTION FACILITIES (facility area about 4 000 m2)

AND WAREHOUSES (facility area about 10 000 m2), THE INSTALLATION

OF CONTROLLING DEVICES FOR PAPER MACHINES

Location: Piechowice

Scope of work:
r fi elds Sn upgrade - Building – in the multiMVZ driver

r supply and installation of a  transformer  of 1000kVA

r supply and installation of a low voltage main distribution board

r execution of cable ducts and, 400 kW  dispersion engine power 

lines Supply and installation of control cabinets with the supply 

and SIEMENS driver software

r conversion of existing dispatch panel, building

 in of the SIEMENS touch panel

r supply and installation of automation system sensors 

r technological start-up of the installation 

INVESTOR: EMITEL

SITE: TV TRANSMITTERS

Location: Ślęża, Bogatynia, Kłodzko, Kudowa, Lubań, Trzebnica, 

Jelenia Góra,Wrocław

Scope of work: 
r maintenance and servicing of fi re detection installations SAP

r maintenance and service of CCTV installations 

r maintenance and installation of intruder alarm SSWiN

r maintenance and installation of access control KD
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SZCZEGÓŁOWA LISTA ZREALIZOWANYCH KONTRAKTÓW / DETAILED LIST OF EXECUTED CONTRAC TS

NR KLIENT/ CLIENT OBIEKT/ FACILITY LOKALIZACJA/LOCATION

O B I E K T Y  P R O D U K C Y J N E  /  P R O D U C T I O N  F A C I L I T I E S

1
Wielkopolskie Przedsiębiorstwo Inżynierii 
Przemysłowej W.P.I.P

Automatyczny magazyn wysokiego składowania z zapleczem logistycznym
i biurowym / Automatic high storage warehouse with logistic back offi  ce
facilities and back offi  ce

Polkowice 2011

2 Cefarm Szczecin S.A. Obiekt magazynowy z zapleczem biurowym / Warehouse facilities  with back offi  ce Szczecin 2010

3 Bader S.A. Hala magazynowa / Warehouse  facilities Bolesławiec 2009-2010

4 Robert Bosch Sp. z o.o. Obiekt produkcyjny / Production Plant Mirków k/Wrocławia 2008-2009

5 Farmacol S.A.
Hala magazynowa wysokiego składowania oraz budynku  biurowego / High Storage 
Warehouse and Offi  ce building

Macierzysz k/Ożarowa Mazowieckiego 2008

6 Wepa Professional Piechowice S.A Zakłady Produkcji Papieru/ Fabryka Papieru / Paper Factory Piechowice 2008-2009

7 Contrast Sp. z o.o.
Centrum Dystrybucji zakładów cukierniczych Jutrzenka S.A.
/ Distribution Centre of Jutrzenka S.A.

Kostrzyn Wielkopolski 2008

8 ThyssenKrupp Stainless Polska Sp. z o.o. Hale produkcyjne / Production halls Dąbrowa Górnicza 2007

9 Polimex Mostostal Siedlce S.A. Hale produkcyjne Mondi / Production halls Mondi Mszczonów 2007

10 Sokołów S.A. Zakłady Mięsne / Butcher’s Shop Koło 2006

40 Volkswagen Motor Polska i Sitech Sp. z o.o. Zakład produkcyjny Sitech Sp. z o.o. i VWMP / Production Plant Polkowice 2008

41 Wepa Professional Hale produkcyjne fabryki papieru / Paper Factory Piechowice 2007

41 Peri Polska Sp z o.o. Baza materiałowa / Materials warehouse Kąty Wrocławskie 2008

O B I E K T Y  U Ż Y T E C Z N O Ś C I  P U B L I C Z N E J  /  P U B L I C  U T I L I T Y  B U I L D I N G S

11 Energopol Szczecin S.A. Centrum Nowych Technologii Medycznych PUM / new medical technologies Center Szczecin 2010-2011

12 Wrobis S.A.
Centrum Diagnostyki Leczenia Nowotworów Dziedzicznych PUM / PUM Hereditary 
Tumor Diagnostics  and treatment Center

Szczecin 2010-2011

13 Wrobis S.A.
Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
przy ulicy Arkońskiej 4 , budynek M, L i łącznik B / Treatment Center with bed back-up 
facilities in provincial Hospital at Arkońska Street no 4 building M.L  and Connector B

Szczecin 2010-2011

14 Polimex- Mostostal S.A. Zespół Szkolno-Przedszkolny / School & Pre-school Complex Wrocław 2008-2009

15 Ata-Technik Sp. j. Oczyszczalnia Ścieków / Wastewater treatment plant Szklarska Poręba 2008-2009

16 Pre-Fabrykat Sp. z o.o. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej / Municipal Centre For Social Services Jelenia Góra 2008

17 Interbud- West Sp. z o.o. Areszt Śledczy / Regional Prison Service HQ Międzyrzecz 2008

18 Interbud-West Sp. z o.o. Komenda Policji w Sulęcinie / Provincial Police Headquarters Sulęcin 2009-2010

24 Profi  Enamel Marek Jankowski Centrum Jelenia Struga / Jelenia Struga Centre Kowary 2003

O B I E K T Y  B I U R O W O  U S Ł U G O W E  /  O F F I C E  S E R V I C E  F A C I L I T I E S

19 Echo Invest S.A. Budynek biurowy Oxygen / Oxygen Offi  ce building Szczecin 2009-2011

20 Robert Bosch Sp. z o.o. Centrum Biurowo-Szkoleniowe i Dystrybucyjne / Training & Offi  ce Center Warszawa 2008-2009

21 PBU „Interbud West” Budynek biurowy Kartografi  / Building offi  ce of Cartography Warszawa 2006

22 Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Budynek biurowy / Offi  ce building Jelenia Góra 2004

23 Swietelsky Sp. z o.o Centrala Systemowa OBI / System Central OBI Warszawa 2003

O B I E K T Y  I N F R A S T R U K T U R Y  E N E R G E T Y C Z N E J ,  O Ś W I E T L E N I O W E J  I  T E L E K O M U N I K A C Y J N E J  /  P O W E R  I N F R A S T R U C T U R E  F A C I L I T I E S

25 Urząd Miasta w Elblągu Sieć szerokopasmowego Internetu / Broadband internet network Elbląg 2010

26 Urząd Gminy Kobierzyce Oświetlenie / Street lightening Bielany Wrocław 2010

27 Dialog S.A.
Budowa nowoczesnej sieci telekomunikacyjnej
/ Building of modern telecommunication Network

Lubin, 2010

28 Elektrotermia Sp. z o.o. Kolej Gondolowa Stóg Izerski / Modern Gondola railway  Stóg Izerski Świeradów-Zdrój 2007

29 Eko-Wod sp. z o.o. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe / Flood control Wleń 2004 - 2005

30 SKANSKA S.A. Ścieżka rowerowa / Bicycle path Mojesz 2004

31 Skanska S.A. Oświetlenie ulic / Street lightening Jelenia Góra - Sobieszów 2003 - 2004

Zespół Elektrowni Dolna Odra Elektrownia Dolna Odra / Power Plant Dolna Odra Nowy Czarnów k. Gryfi na 2011

Emitel Nadajniki RTV / RTV Transmitters
Ślęża, Bogatynia, Kłodzko, Kudowa, Lubań Trzebnica,
Jelenia Góra, Wrocław 2011

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa
- Modlin Sp. z o.o.

Port Lotniczy Warszawa - Modlin  Airport / Modlin Airport Nowy Dwór Mazowiecki 2011-2012

O B I E K T Y  H A N D L O W E  /  S H O P P I N G  C E N T E R S

32 Skanska S.A.
Park Handlowy TURAWA Praktiker, Carrefour z Galerią Handlową, Hala Kupców / TURAWA 
Business park, Praktiker, Carrefour store with business mall, room of (shop of) traders’ mall

Opole 2009-2011

33 Elektrobudowa S.A. Centrum Handlowe TESCO / TESCO Shopping center Bolesławiec 2005

34 Termotech Sp. z o.o. Sklep KOMFORT/ COMFORT Store Szczecin 2004

35 Arkom Sp. z o.o. Sklep KOMFORT / COMFORT Store Szczecin 2004

36 Mercury Polska Sp. z o.o. Stary Browar / Old brewery Poznań 2003

37 Metro Real Estate Management Sp. z o.o. Sklep KOMFORT / COMFORT Store Legnica 2003 
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