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System szynoprzewodów miedzianych
i aluminiowych do 6300 A
System szynoprzewodów HABeR®-LDX/LDXA przeznaczony jest do dystrybucji energii elektrycznej niskiego napięcia
dla prądów do 6300 A. Poszczególne elementy szynoprzewodów wykonane są zgodnie z najwyższymi wymaganiami
bezpieczeństwa użytkowania oraz obsługi. Dzięki modułowej strukturze systemu, możliwości jego zaprojektowania są
nieograniczone. Nasze usługi obejmują kompletne zarządzanie projektami: od doradztwa, rozwoju, planowania projektu
i dokumentacji poprzez produkcję z testami funkcjonalnymi na budowie, montażem zestawczym, rozruchem i serwisem
posprzedażowym. Szynoprzewody HABeR®-LDX/LDXA zostały pomyślnie przetestowane przez licznych Klientów
działających w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, naftowym, gazowym i wydobywczym, jak również na obiektach
komercyjnych, komunikacyjnych, związanych z ochroną środowiska oraz w centrach przetwarzania danych.

Zalety systemu








możliwość nieograniczonej rozbudowy oraz wymiany
dowolnych elementów systemu;
możliwość szybkiego zbudowania całego systemu dystrybucji
przy zastosowaniu szynoprzewodów HABeR®-LDX/LDXA
oraz rozdzielnic HABeR®-XLWR;
kompatybilność – system odpowiedni do montażu w
rozdzielnicach innych producentów;
prostota i szybkość montażu na obiekcie Klienta;
szynoprzewody dostępne w wersji z przewodnikami miedzianymi
i aluminiowymi;
dzięki technologii „kanapkowej” i małej impedancji są dobrą
alternatywą dla tradycyjnych tras kablowych.
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Spełnianie wysokich wymagań i norm
System został przebadany zgodnie z normami PN-EN 61439-1:2011,
PN-EN 61439-6:2013-03, PN EN 1366-3:2010 oraz PN EN 1363-1:2001.
Szynoprzewody HABeR®-LDX/LDXA o niskiej impedancji, produkowane
w technologii „kanapkowej”, spełniają wymagania normy PN-EN 61439-6:201303 przy stopniu szczelności IP55 oraz wartości prądu zwarciowego do 105 kA.
Potwierdzona została odporność ogniowa systemu wg normy PN EN 1366-3 dla
parametru EI120 dla przejścia

instalacyjnego przez ścianę i przez strop.

Szynoprzewody HABeR®-LDX/LDXA dostępne są w różnych konfiguracjach,
zawsze z jednym torem przewodnika na fazę. System posiada szeroki wybór
akcesoriów i może być zastosowany do każdego rodzaju obiektu. Zarówno
elementy systemowe, jak i indywidualnie projektowane, ułatwiają zmiany
w układzie poprzez szeroki wybór elementów kątowych oraz elementów typu "T"
i "Z". Szynoprzewody spełniają wymagania norm wschodnioeuropejskich GOST
odnośnie odporności na drgania do 9 punktów wg skali MSK-64 (MiedwiediewaSponheuera-Karnika).

Kompatybilność
Szynoprzewody

HABeR®-LDX/LDXA

zostały

przebadane

w

IEL

w połączeniu z systemem z rozdzielnic HABeR -XLWR i są z nim w pełni
®

kompatybilne.
Konstrukcja

szynoprzewodów

HABeR®-LDX/LDXA

umożliwia

także

szybkie

zbudowanie integralnego systemu dystrybucji z rozdzielnicami innych producentów.

Rozdzielnica HABeR®-XLWR
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Cechy szynoprzewodów:
 przewodniki w wersji miedzianej i aluminiowej;
 przebadane w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie w pełnym zakresie badań typu;
 spełniają kryteria odporności ogniowej przejść instalacyjnych EI120;
 prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany do 105kA;
 konstrukcja "kanapkowa" szynoprzewodów HABeR®-LDX/LDXA;
 klasa odporności cieplnej materiałów izolacyjnych B;
 przyjazne środowisku dzięki małej impedancji i rozpraszaniu ciepła;
 Certyfikowana odporność na drgania do 9 punktów wg skali MSK-64.

 szeroki wybór opcji i akcesoriów.

Bezpieczeństwo i elastyczność budowy tras


Łączenie elementów następuje dzięki monoblokom potwierdzającym prawidłowy montaż,



HABeR®-LDX/LDXA oferuje elastyczność w budowie trasy dystrybucji energii w obiekcie dla prądów
do 6300 A.



Dzięki dostępności różnych elementów kątowych konfiguracja trasy HABeR®-LDX/LDXA oferuje szeroki zakres
indywidualnego projektowania oraz możliwość uzyskania dowolnej konfiguracji, a pojedyncze elementy można
zastąpić w każdej chwili bez znaczącego wzrostu kosztów.

Szybkość realizacji – łatwość obsługi


Dostępne w pełnym zakresie prądów do 6300 A jako gotowe pakiety elementów - dostawianie kolejnych
elementów szynoprzewodu jest proste oraz umożliwia szybką wymianę (jedno, dwu, trzy a nawet czterośrubowe
śrubowe złącze monoblok stosowane szynoprzewodzie),



Podwieszenia szynoprzewodów montowane są przy każdym złączu lecz w odstępach nie większych niż 2000mm.

Ochrona i pewność zasilania
 System
szynoprzewodów HABeR®-LDX/LDXA zaprojektowany przez naszych konstruktorów jest produkowany
jest w optymalnych, najnowocześniejszych technologicznie procesach przy wykorzystaniu najbardziej
zaawansowanego oprogramowania i wsparcia inżynierskiego.
 System HABeR®-LDX/LDXA jest oparty na ponad 30-letnim doświadczeniu w projektowaniu, badaniu
i produkcji systemów rozdziału energii oraz wysokiej jakości usługach serwisowych. Zmotywowany zespół inżynierów
projektuje systemy we współpracy i zgodnie z wymaganiami Klientów.
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Części konstrukcyjne szynoprzewodu
Obudowa zewnętrzna
Dla odcinków o prądzie znamionowym do 3200A obudowa wykonywana jest
z blachy stalowej galwanizowanej 1,5 mm, malowanej proszkowo farbami
poliestrowymi w kolorze RAL 7035 o dużej odporności na działanie
promieniowania UV i

warunków otoczenia. Dla prądów powyżej 3200A

wykonana jest z blachy aluminiowej. Konstrukcja jest nitowana tworząc
obudowę

posiadającą doskonałe parametry wytrzymałości mechanicznej,

elektrycznej

oraz

doskonale

odprowadza

ciepło.

Obudowy

głowic

transformatorowych wykonane są zawsze z blachy aluminiowej.

Elementy przewodzące
Przewodniki z blachy miedzianej lub aluminiowej o grubości 6 mm
wykonywane są jako monolit (żaden element przewodnika szynoprzewodu nie
jest spawany). Obudowa stanowi przewód ochronny PE.

Izolacja
Izolację

pomiędzy

przewodnikami

zapewniają

podwójne

osłony

wykonane z folii poliestrowej o wysokich parametrach.

Komponenty plastikowe
Wszystkie komponenty plastikowe mają stopień V1 samoczynnego gaśnięcia
(zgodnie z UL94), są trudnopalne i spełniają wymagania testu rozżarzonego
drutu. Komponenty wykonane są z materiałów nieemisyjnych.
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Typowe elementy systemu
Elementy proste (OP)
Elementy zasilające i dystrybucyjne pozwalające na przesyłanie energii na długich odcinkach pionowych lub poziomych:
- długości standardowe dla przewodnika miedzianego : 0,5 m do 3 m
- długości standardowe dla przewodnika aluminiowego : 0,5 m do 3 m
Z odcinkami prostymi połączyć można wszystkie pozostałe komponenty systemu HABeR®-LDX/LDXA: głowice,
elementy kątowe, skrzynki odpływowe itd.

Materiał
Aluminium
Miedź

Prąd (A)
630A – 3200A
800A – 6300A

Elementy kątowe 90° (Z, KG)
Elementy kątowe umożliwiają dowolną zmianę kierunku w instalacji złożonej z elementów standardowych
lub specjalnych:
- materiał przewodników Al / Cu
- długości dobierane do przebiegu trasy
Pozwalają one również na zmianę sposobu ułożenia szynoprzewodu w układzie pionowym lub poziomym.
W przypadku konieczności konstruuje się łączniki podwójne, umożliwiające jednoczesną zmianę kierunku
i położenia szynoprzewodu.

Materiał

Prąd (A)

L1(mm)

L2(mm)

Aluminium

630A – 4000A

300

300

Miedź

800A – 6300A

300

300
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Łącznik poziomy oraz łączniki pionowe

Łączniki kątowe lewostronny i prawostronny

Łącznik kątowy podwójny

Elementy typu „T”
Elementy typu „T” pozwalają na rozgałęzienie linii w kierunku prostopadłym do głównego biegu magistrali.

W systemie szynoprzewodów systemu HABeR®-LDX/LDXA stosowane są elementy w układzie pionowym
z przewodnikami z aluminium lub miedzi.
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Połączenia elastyczne
Połączenia elastyczne umożliwiają połączenie elektryczne głowicy szynoprzewodu z transformatorem
bez konieczności pasowania jej „na sztywno”. Zaletą takiej konfiguracji jest eliminacja drgań, jakie przenosi pracujący
transformator na elementy podłączonej magistrali. Zastosowany w połączeniu warkocz elastyczny, zależnie od
technicznego rozwiązania instalacji, może być miedziany lub aluminiowy. W określonej sytuacji, gdy pojedynczy warkocz
nie jest wystarczający można zastosować warkocz podwójny. Sposób podłączania elementu do styków transformatora
oraz głowicy obrazują poniższe rysunki.

Elementy korygujące
Elementy korygujące umieszczane są na długich odcinkach prostych
szynoprzewodów w celu absorpcji zmiany długości odcinka pod wpływem
różnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Połączenie tego typu
należy stosować na każde 40 metrów magistrali. Wysokość
zastosowanego
elementu
zależna
jest
od
zastosowanego
szynoprzewodu. Standardowa długość to 1000 mm.
Materiał
Aluminium
Miedź

Prąd (A)
630A – 4000A
800A – 6300A

Długość – L (mm)
1000
1000

Zestawy połączeniowe – monobloki
Umożliwiają pewne połączenie elementów szynoprzewodów w instalacji.
Opracowana
konstrukcja
zapewnia
połączenie
gwarantujące
bezpieczeństwo oraz maksymalną wydajność przez cały czas eksploatacji
systemu.
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Głowice zasilające
Głowice zasilające służą do podłączenia linii szynoprzewodów do rozdzielnicy. Produkujemy dwa typy głowic: proste oraz
kątowe w układzie pionowymi lub poziomym.

Wymiary i odległości łopat głowic do 5000A oraz 6300A

≥ 5000 A

Głowica rozdzielniana 6300 A
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Wymiary otworowania łopat głowic:
Al 630A/Cu 800A

Al 800-1000A/
Cu 1000-1250A

Al 1250A

Cu 1600-1800A

Al 1600A/Cu 2000A

Al 2000A/
Cu 2500A

Al 2500A/
Cu 3200A

Al 3200A/
Cu 4000A

Al 4000A/Cu 5000A

Cu 6300A

Wymiary otworowania pokryw głowic
Al 630A/Cu 800A

Al 800-1000A/
Cu 1000-1250A

Al 1250A

Al 1600A/Cu 2000A

Al 2000A/
Cu 2500A

Al 2500A/
Cu 3200A
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CU 1600-1800A

Al 3200A/Cu 4000A

Al 4000A/Cu 5000A

Cu 63000A

Głowice zasilające transformatorowe
Głowica o konstrukcji zbliżonej do elementu prostego. Szeroki zakres stosowanych głowic pozwala na podłączenia linii
szynoprzewodów do każdego typu transformatora. Z uwagi na różne rozwiązania konstrukcyjne transformatorów, przed
zamówieniem elementów połączeniowych należy dostarczyć właściwą dokumentację techniczną.

Materiał
Aluminium
Miedź

Prąd (A)
630 – 4000
800 – 6300

L1min. (mm)
300
300
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L2min. (mm)
300
300

Elementy bariery ogniowej
Instalowane w miejscu przejścia szynoprzewodu przez ściany i stropy spełniają kryterium EI120 i zapewniają ochronę
przed ogniem do 120 min. potwierdzone stosownym certyfikatem laboratorium badawczego. Głównymi komponentami
bariery są: wełna mineralna o odpowiedniej gęstości oraz powłoka z farby ochronnej. Po zamontowaniu elementów bariery
przejście musi zostać uszczelnione specjalnym materiałem o odporności zgodnej z klasą odporności ogniowej budynku.

Kasety odpływowe
Kasety odpływowe służą do zasilania odbiorników energii elektrycznej
bezpośrednio z magistrali.
Montowane na elementach prostych,
umożliwiają
zasilanie
obwodów
odbiorczych
bezpośrednio
z szynoprzewodu przy zachowaniu odległości pomiędzy odejściami 1 m.
Wyposażone mogą być w wyłączniki kompaktowe lub rozłączniki
bezpiecznikowe do 630 A z napędem obrotowym na zewnątrz skrzynki
uniemożliwiającym otwarcie skrzynki przy załączonym aparacie. Skrzynki
odpływowe o innych parametrach dostępne są na zapytanie
i mogą być na wyższe prądy.
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Pokrywy ochronne
Pokrywy ochronne stosowane są dla ochrony linii prowadzonej na
zewnątrz budynków, gdy własny stopień szczelności szynoprzewodów (IP
55) nie jest wystarczający. Wymiary pokrywy zależne są od rozmiarów
oraz sposobu ułożenia magistrali.

Systemy mocujące: wieszaki, obejmy, wsporniki
Elementy zawiesi pionowych i wsporników poziomych
Umożliwiają mocowanie szynoprzewodów w dowolnych kierunkach
w układzie pionowym i poziomym stanowią elementy kompensujące
zmiany długości i oddziaływanie warunków środowiskowych. Wykonane
dla warunków normalnych lub specjalnych (obszary sejsmiczne lub o
podwyższonych drganiach). Służą do mocowania trasy szynoprzewodów do
sufitów i ścian pomieszczeń. Należy je stosować przy każdym złączu i nie
rzadziej niż 2 m tak aby zapewnić odpowiednią nośność konstrukcji w
zależności od materiału i prądu znamionowego szynoprzewodu.

Podwieszenie
Element umożliwiający mocowanie szynoprzewodu do sufitu.
Przystosowany do instalacji elementów poziomych oraz pionowych. Na
odcinkach prostych maksymalna odległość między wieszakami wynosi 2 m.
Przy stosowaniu elementów połączeniowych, podwieszenie nie może być
dalej niż 0,5 m od krawędzi dźwiganego elementu.

15

Wspornik antysejsmiczny
Wspornik stosowany w wyjątkowych warunkach zagrożenia wstrząsami
sejsmicznymi. Ilość stosowanych wsporników jest zależna od wagi całego
zespołu przewodników pionowych.

Zasady instalacji złączy
Zasady instalacji złączy przy użyciu monobloków zostały opisane w „Instrukcji
montażu i eksploatacji szynoprzewodu HABeR-LDX.
Poniżej podstawowy opis sposobu łączenia szynoprzewodów.
1. Dwa elementy (odcinki) szynoprzewodu zbliżyć, a następnie wstępnie
zamocować (bez dokręcania) dolną pokrywę, na której oprze się element
połączeniowy (monoblok). Elementy obudowy mocowane są za pomocą
śrub M6/12.
2. Delikatnie wcisnąć element łączeniowy pomiędzy szynoprzewody,
a następnie dokręcić śrubę monobloku aż do zerwania pierwszego
łba (śruba posiada dwa łby).
Znamionowy moment dokręcania
wynosi 85 Nm.
3. Zainstalować pozostałe pokrywy złącza dokręcając wszystkie
śruby w celu uzyskania pewnego i stabilnego połączenia.. Należy zwrócić
szczególną uwagę na właściwe ułożenie elementów PE szynoprzewodu i
monobloku oraz obudowy złącza.

Widok dla 3L + N + PE
Opcjonalnie dostępne 3L + 2N + PE
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Typy i wymiary stosowanych złączy

3L+N

3L+2N

Złącze podwójne AL.
2500-4000A

Złącze pojedyncze Al.
630-2000A

Złącze potrójne Cu
6300A

Złącze podwójne Cu
3200-5000A

Typ szynoprzewodu

H szynoprzewodu

HABeR-LDXA 630

83 mm

HABeR-LDX 800

83 mm

HABeR-LDXA 800

118 mm

HABeR-LDX1000

118 mm

HABeR-LDXA 1000

118 mm

HABeR-LDX 1250

118 mm

HABeR-LDXA 1250

128 mm

HABeR-LDX 1600

148 mm

HABeR-LDXA 1600

168 mm

HABeR-LDX 2000

168 mm

HABeR-LDXA 2000

208 mm

HABeR-LDX 2500

208 mm

HABeR-LDXA 2500

323 mm

HABeR-LDX 3200

323 mm

HABeR-LDXA 3200

383 mm

HABeR-LDX 4000

383 mm

HABeR-LDXA 4000

433 mm

HABeR-LDX 5000

433 mm

HABeR-LDX 6300

623 mm
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Złącze pojedyncze Cu
800-2500A

Wymagane odległości szynoprzewodów od ścian i sufitu
Szynoprzewody prowadzone na wieszakach

Szynoprzewody prowadzone na wspornikach ściennych
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Parametry znamionowe szynoprzewodów aluminiowych
HABeR®-LDXA

LDXA LDXA LDXA LDXA LDXA
630 800 1000 1250 1600

LDXA LDXA LDXA LDXA
2000 2500 3200 4000

Ilość torów przewodnika

1 x (3÷5)

Możliwości konfiguacji przewodników
[przewodniki wewnętrzne]+obudowa

[3L]+PE, [3L+PEN]+PE, [3L+N]+PE, [3L+PE]+PE,
[3L+2N]+PE, [3L+N+PE]+PE

Prąd znamionowy In [A]

578

722

910

1156

1444

Napięcie pracy Ue [V]

1000

Napięcie izolacji Ui [V]

1000

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane
Uimp [V]

12 kV

Częstotliwość Hz

50

1805

2312

2888

3612

Znamionowy krótkotrwały prąd dla zwarcia 3fazowego (1 s) obwód główny Icw [kA]

85

105

Znamionowy krótkotrwały prąddla zwarcia 3fazowego (1 s) obwód PEN Icw [kA

51

63

Dopuszczalny prąd szczytowy dla zwarcia 3fazowego obwód główny Ipk [kA]

187

235

Dopuszczalny prąd szczytowy dla zwarcia 3fazowego obwód PEN Ipk [kA]

113

139

Stopień ochrony IP
Klasa odporności cieplnej materiałów izolacyjnych

do IP55
B (F-155ºC na specjalne życzenie klienta)

Wytrzymałość mechaniczna IK

IK10

Klasa odporności ogniowej przy przejściu przez
ścianę/strop

EI120

Wymiary zewnętrzne obudow wys.xszer.[mm]

140x118

Przekrój przewodów L1, L2, L3, PEN (mm2)

660

Materiał przewodnika
Materiał obudowy 1,5 (mm)/2(mm)
Ciężar odcinka 1m (kg)

140x12
8
720

140x1 140x208 140x32 140x3 140x433
68
3
83
960
1200
1950 3000 2550
aluminium
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blacha stalowa ocynkowana / blacha aluminiowa*
19
25
31
42
45

Odstępy mocowań dla zwykłych
obciążeń mechanicznych

Przy każdym złączu, nie rzadziej niż co 2 metry

Temperatura otoczenia

min. / śr. / maks. -5 / +35 / +40

Normy

PN-EN 61439-6; IEC 61439-6;
PN EN 1363-1:2001; PN EN 1366-3:2010; PN EN 60529

* Istnieje możliwości konfiguracji przewodników: [3L]+PE, [3L+PEN]+PE, [3L+N]+PE, [3L+PE]+PE,
[3L+2N]+PE, [3L+N+PE]+PE
* Dla prądów ≥ 3200A obudowy szynoprzewodów wykonywane są z blachy aluminiowej.
* Głowice transformatorowe dla wszystkich prądów wykonywane są w obudowie z blachy aluminiowej
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Parametry

HABeR®-LDX

techniczne
LDX
800

szynoprzewodów

miedzianych

LDX
1250

LDX
4000

LDX
1600

LDX
2000

Ilość torów przewodnika

LDX
3200

LDX
5000

LDX
6300

1 x (3÷5)

[3L]+PE, [3L+PEN]+PE, [3L+N]+PE, [3L+PE]+PE,
[3L+2N]+PE, [3L+N+PE]+PE

Możliwości konfiguacji przewodników
[przewodniki wewnętrzne]+obudowa
Prąd znamionowy In [A]

LDX
2500

8001000

1250

1600

2000

2500

Napięcie pracy Ue [V]

1000

Napięcie izolacji Ui [V]

1000

Częstotliwość Hz

50

3200

4000

5000

Znamionowy krótkotrwały prąd dla zwarcia 3fazowego (1 s) obwód główny Icw [kA]

85

105

Znamionowy krótkotrwały prąd dla zwarcia 3fazowego (1s) obwód PEN Icw [kA

51

63

Dopuszczalny prąd szczytowy dla zwarcia 3fazowego obwód główny Ipk [kA]

187

235

Dopuszczalny prąd szczytowy dla zwarcia 3fazowego obwód PEN Ipk [kA]

113

139

6300

Stopień ochrony IP

do IP55

Klasa odporności cieplnej materiałów izolacyjnych

B (F-155ºC na specjalne życzenie klienta)

Wytrzymałość mechaniczna IK

IK10

Klasa odporności ogniowej przy przejściu przez
ścianę/strop

EI120

Wymiary zewnętrzne obudowy wys. xszer.[mm]

140x118 140x118 140x148 140x168 140x208 140x323 140x383 140x433 140x623

Przekrój przewodów L1, L2, L3, PEN (mm2)

450

660

2550

3690

Materiał przewodnika

miedź

Materiał obudowy 1,5 / *2 (mm)
33,5

blacha stalowa ocynkowana / blacha aluminiowa*
36,8
46
49
59
79
94
116

136

Ciężar odcinka 1m (kg)

840

960

1200

1950

2250

Odstępy mocowań dla zwykłych obciążeń
mechanicznych

Przy każdym złączu, lecz nie rzadziej niż co 2 metry

Temperatura otoczenia

min. / śr. / maks. -5 / +35 / +40

Normy

PN-EN 61439-6; IEC 61439-6;
PN EN 1363-1:2001; PN EN 1366-3:2010; PN EN 60529

* Istnieje możliwości konfiguracji przewodników: [3L]+PE, [3L+PEN]+PE, [3L+N]+PE, [3L+PE]+PE,
[3L+2N]+PE, [3L+N+PE]+PE
* Dla prądów ≥ 4000A obudowy szynoprzewodów wykonywane są z blachy aluminiowej.
* Głowice transformatorowe dla wszystkich prądów wykonywane są w obudowie z blachy aluminiowej
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Prądy znamionowe/zwarciowe transformatorów
standardowych
Napięcie
znamionowe
UN
Napięcie
zwarciowe Un
Moc
znamionowa
kVA

400/230V

525V
4%1)

Prąd znam.
[A]

6%2)

Prąd zwarciowy
I''k [A]

690/400V
4%1)

3)

Prąd
znam. [A]

6%2)

Prąd zwarciowy
3)
I''k [A]

4%1)
Prąd znam.
[A]

6%2)

Prąd zwarciowy
I''k [A]

3)

400

578

14450

9630

440

11000

7333

336

8336

5568

500

722

18050

12030

550

13750

9166

420

10440

7120

630

909

22750

15166

693

17320

11550

526

13300

8760

800

1156

28900

19260

880

22000

14666

672

16672

11136

1000

1444

36100

24060

1100

27500

18333

840

20840

13920

1250

1805

45125

30080

1375

34375

22916

1050

26060

17480

1600

2312

57800

38530

1760

44000

29333

1330

33300

22300

2000

2888

72200

48120

2200

55000

36666

1680

41680

27840

2500

3612

90300

60200

2752

68800

45866

2094

52350

34900

1) uk = 4 % znormalizowany wg DIN 42500 dla SNT = 50...630 kVA
2) uk = 6 % znormalizowany wg DIN 42500 dla SNT = 100...1600 kVA
3) I"k = początkowy, zwarciowy prąd zmienny transformatora przy podłączeniu do sieci z nieograniczoną mocą
zwarciową
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Kompletacja dostaw, montaż i uruchomienie
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w kompletacji dostaw i współpracujemy z wieloma renomowanymi dostawcami
urządzeń elektroenergetycznych. Projektujemy, dostarczamy i wykonujemy montaż rozdzielnic nn i SN produkowanych
pod marką HABeR, baterii kondensatorów HABeR-BK oraz szynoprzewodów HABeR-LDX/LDXA. Bednarek Serwis Sp.
z o.o. wchodzący w grupę HABeR posiada wyspecjalizowaną, dobrze wyszkoloną kadrę, wyposażoną w środki techniczne
do zapewnienia serwisu - zarówno nowych produktów, jak i urządzeń starszej generacji.
W






ramach serwisu zapewniamy:
obsługę - gwarancyjna i pogwarancyjna, rozbudowa, usprawnienia wykonywane w siedzibie firmy,
naprawy - diagnostyka, określenie przyczyn usterki, wymiana uszkodzonych podzespołów, regulacja, pomiary,
montaż - sprawdzenie po transporcie, montaż urządzeń, uruchomienie, kontrola układów sterujących i monitorujących,
pomiary - okresowe pomiary potwierdzające zdolność urządzeń do pracy,
przeglądy - na miejscu instalacji: kompleksowa usługa diagnozowania i remontów urządzeń, przeglądy okresowe,
wymiana podzespołów ulegających zużyciu i podlegających okresowej wymianie,
 części zamienne - dostawy części zamiennych, dobór i adaptacja nowoczesnych rozwiązań,
 doradztwo - doraźne doradztwo techniczne ze wsparciem zdalnym lub lokalnym, konsultacje, pomoc w rozwiązywaniu
problemów,
 szkolenia - organizacja szkoleń z zakresu parametryzacji, konfiguracji oraz obsługi urządzeń produkcji własnej.
Celem firmy jest udzielanie wsparcia użytkownikowi produktów marki HABeR przez cały okres pracy urządzenia.
Korzystanie z usług naszego serwisu pozwala Klientom na znaczne obniżenie kosztów eksploatacji oraz zapewnia ciągłą
niezawodną pracę urządzeń odbiorczych.
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Hulanicki Bednarek Sp.
z o.o.
ul. Wyszyńskiego 2b, 22-100 Chełm
tel. (+48) 82 564 07 11
fax (+48) 82 545 24 83
biuro@haberenergia.pl

Biura handlowe:
Region Centrum
Biuro techniczno-handlowe
kom. (+48) 503 084 820
warszawa@haberenergia.pl
Region Południe
Biuro techniczno-handlowe
kom. (+48) 660 778 142
krakow@haberenergia.pl
Region Wschód
kom. (+48) 660 687 618
biuro@haberenergia.pl

Serwis
tel. (+48) 82 564 07 11 w. 17
kom. (+48) 532 360 963
serwis@haberenergia.pl

www.haberenergia.pl
www.facebook.com/haberenergia
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