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Energomontaø odstπpi≥ 
od kontraktu z Rafako
Syndyk spÛ≥ki Energomontaø-Po≥u-
dnie w upad≥oúci likwidacyjnej od-
stπpi≥ od kontraktu handlowego za-
wartego z Rafako. Przedmiotem
kontraktu by≥a dostawa i montaø
konstrukcji stalowych reaktorÛw
SCR z przeznaczeniem dla budowy
Instalacji katalitycznego odazotowa-
nia spalin dla kot≥Ûw OP-650 nr 4,
5, 6, 7, 8 w Elektrowni Kozienice. 
ñ Majπc na uwadze, øe zasadniczy-
mi celami postÍpowania upad≥oúcio-
wego sπ szybkie i efektywne spieniÍ-
øenie majπtku upad≥ego a w konse-
kwencji jak najkorzystniejsze zaspo-
kojenie wierzycieli upad≥ego, w oce-
nie syndyka masy upad≥oúci dalsza
kontynuacja kontraktu nie by≥a dla
masy upad≥oúci korzystna i naraøa≥a
jπ na dodatkowe koszty ñ czytamy
w komunikacie gie≥dowym.

Enea Wytwarzanie podpisa≥a
umowy na dostawy wÍgla
Enea Wytwarzanie podpisa≥a z Lubel-
skim WÍglem Bogdanka umowÍ rocz-
nπ na dostawÍ wÍgla energetyczne-
go w roku 2014 (Umowa I) i umowÍ
rocznπ na dostawÍ wÍgla energetycz-
nego w roku 2015 (Umowa II). Poro-
zumienia zosta≥y zawarte w ramach
realizacji umowy wieloletniej. Umo-
wa I obowiπzuje od 1 stycznia 2014 r.
do 31 grudnia 2014 r. i dotyczy warun-
kÛw dostaw wÍgla w roku bieøπcym
dla Enea Wytwarzanie, ktÛre realizo-
wane bÍdπ po zakoÒczeniu dostaw
wynikajπcych z umowy rocznej na
rok 2013. WartoúÊ Umowy I wynosi
oko≥o 767 mln z≥. Umowa II obowiπ-
zuje od 1 stycznia 2015 r. do 31 grud-
nia 2015 r. a jej wartoúÊ to oko≥o
773 mln z≥. Ponadto strony zawar≥y
aneks do umowy rocznej na dostawÍ
wÍgla energetycznego w roku 2013.
Zgodnie z aneksem, strony przed≥u-
øy≥y okres obowiπzywania umowy
rocznej na rok 2013 do dnia 31 mar-
ca 2014 roku oraz zmniejszy≥y jej war-
toúÊ o 3,5 mln z≥ w stosunku do warto-
úci pierwotnej.
W wyniku zawarcia umÛw rocznych
i aneksu wartoúÊ ca≥ej umowy wielo-
letniej szacowana jest obecnie na
oko≥o 10,7 mld z≥.
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opserv 109 PUR to nowoúÊ
w ofercie firmy Helukabel.
PrzewÛd jest dedykowany

do aplikacji ruchomych. Znaj-
duje zastosowanie w przemyúle
aplikacji mobilnych jak i maszy-
nowych z wykorzystaniem pro-
wadnic kablowych. Aby zwiÍk-
szyÊ elastycznoúÊ i wytrzyma≥o-
úci przewodu producent dokona≥
modyfikacji budowy. DziÍki te-
mu Topserv 109 PUR jest jedno-

licie elastyczny a zarazem spe≥-
nia wyøsze wymagania norm
UL i CSA.

Podstawowe parametry:
ï standard Siemens: 6FX8008-

-plus 0,6/1 kV,
ï zgodnoúÊ z normami UL/CSA:

21223,
ï standard Desina ñ zgodny:

RAL 2003,
ï izolacja øy≥ / izolacja zewnÍtrz-

na: PUR / PUR,

ï temperatura pracy elastycznie /
stcjonarnie: -30 do +80OC / -40
do +90OC,

ï napiÍcie pracy wg UL/CSA:
1000 V,

ï napiÍcie pracy wg VDE U0/U:
600/1000 V,

ï minimalny promieÒ giÍcia:
x 7,5 φ przewodu,

Produkt zastπpi≥ dotychczasowe
wykonanie ñ Topserv 109.
www.helukabel.pl

PP
uszki prostokπtne firmy TEM
s≥uøπ do montaøu osprzÍtu
elektroinstalacyjnego modu-

≥owego, w szczegÛlnoúci do za-
montowania od trzech do siedmiu
modu≥Ûw ≥πczeniowych w jednej
puszce. Producent oferuje wersje
do úcian pe≥nych z betonu, ceg≥y
lub do p≥yt gipsowo-kartonowych.
Puszki do betonu i ceg≥y sπ wyko-

nane z odpornego na dzia≥anie
wysokich temperatur bezhaloge-
nowego polipropylenu 650OC.
Wersje do úcian gipsowo-karto-
nowych sπ wytwarzane z odpor-
nego na udar cieplny do 850OC
bezhalogenowego poliamidu.
Oba materia≥y sπ odporne na
dzia≥anie kwasÛw, zasad, soli
oraz rozpuszczalnikÛw organicz-

nych. Znamionowe napiÍcie pro-
duktÛw wynosi 500 V AC. Kaøda
puszka na czas tynkowania mo-
øe byÊ zakryta specjalnπ pokrywπ
w celu os≥oniÍcia przewodÛw.
Standardowa g≥ÍbokoúÊ puszek
wynosi 49 lub 65 mm. Do zamon-
towania osprzÍtu s≥uøy dodatko-
wa ramka montaøowa, do ktÛrej
metodπ zatrzaskowπ montowane
sπ modu≥y wy≥πcznikÛw, przyci-
skÛw lub gniazdek. Puszki prosto-
kπtne z modu≥owym uk≥adem
osprzÍtu pozwalajπ na znaczne
zaoszczÍdzenie miejsca, popra-
wienie estetyki pomieszczeÒ oraz
dowolnπ konfiguracjÍ samych
modu≥Ûw w ramce. Puszki modu-
≥owe moøna ze sobπ ≥πczyÊ za po-
mocπ dodatkowych ≥πcznikÛw
dystansowych, ktÛre ustalajπ pra-
wid≥owπ, zawsze jednakowπ od-
leg≥oúÊ pomiÍdzy ramkami. Pusz-
ki mogπ byÊ montowane pionowo
i poziomo. Produkty sπ zgodne
z normπ IEC 60670-1. Dystrybu-
torem TEM w Polsce jest firma
SB-Electric. 
www.sb-electric.pl
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