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Charles de Gaulle twierdził, że „między narodami nie ma przyjaźni, tylko interesy”. Z 
kolei zgodnie z innym powiedzeniem, silny człowiek jest najsilniejszy wówczas, gdy 
jest sam. Przepisem FEGIME na sukces oraz mottem kongresu w Warszawie jest hasło 

„Różne kraje - wspólna droga do sukcesu”.
Był to już drugi kongres naszej grupy w Europie Wschodniej. Jak zawsze, nasze 
stowarzyszenie wiele skorzystało na wzmożonym zainteresowaniu jego działalnością. 
Dyrektor Zarządzający David Garratt powitał ponad 300 gości z sektora sprzedaży 
hurtowej, produkcji i usług oraz dystrybucji w branży elektrycznej z 27 krajów. 
Najlepszym dowodem atrakcyjności FEGIME jest zainteresowanie ze strony naszych 
nowych partnerów z REDELEC Argentina. Delegacja z REDELEC przebyła ponad… >>  
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Kongres FEGIME w Warszawie, który odbył się w maju, 
stanowi doskonały przykład współpracy międzynarodowej 
między niezależnymi spółkami i potwierdza, jak ważne jest 
współdziałanie.

Od redakcji

Bardzo łatwo jest zostać 
Prezesem FEGIME. Przez 
trzy lata pracuje się w 
Zarządzie, a w ostatnim, 
trzecim roku, zostaje się 
Prezesem. Potem przychodzi 
kolej na następną osobę. 
Zmiany te zapewniają stały 
dopływ świeżych pomysłów.
Niezależnie od powyższego, 
pełnienie roli Prezesa przez 
rok jest dla mnie zaszczytem –  

to tak, jakbym wygrał wybory. Mój entuzjazm 
był szczególnie widoczny podczas kongresu w 
Warszawie (serdeczne podziękowania dla FEGIME 
Polska za zorganizowanie wspaniałego wydarzenia). 
Mam tutaj na myśli w szczególności naszych nowych 
gości. Nie tylko po raz pierwszy gościliśmy na 
kongresie kolegów z Argentyny, ale wzięło w nim 
udział także kilku nowych uczestników z krajów 
zainteresowanych dołączeniem do FEGIME. Nie 
chcę jeszcze zdradzać szczegółów, ale nasza 
rodzina znowu się powiększy. Teraz – jako Prezes 
FEGIME – wraz z moimi kolegami z Zarządu, Ricardo 
Gomezem i Willemem Schuurmanem, będę mógł 
wspierać naszą grupę w tym procesie. Jest to dla 
mnie wyjątkowy zaszczyt.
David Garratt słusznie zauważył, że jedną z przyczyn 
naszego sukcesu jest fakt, że nie jesteśmy grupą 
dystrybucyjną, lecz współpracujemy ze sobą ponad 
granicami. Międzynarodowe podmioty działające 
w branży elektrycznej z pewnością uważnie 
przyglądają się realizowanym przez nas projektom. 
Każdy, kto śledzi rozwój sytuacji politycznej, bądź 
działa w naszym sektorze wie, że jest to duże 
osiągnięcie. Stowarzyszenie FEGIME wnosi cenną 
i unikalną wartość. 
Kończąc, chciałbym serdecznie podziękować 
Johnowi Powellowi. Biorąc pod uwagę jego rozległą 
wiedzę oraz ujmującą osobowość, będzie mi bardzo 
trudno mu dorównać. Z całego serca pragnę, by 
nadal wspierał nas swoją mądrością oraz brytyjskim 
poczuciem humoru. A teraz bierzmy się do pracy. 
Mamy sporo do zrobienia. Życzę wszystkim wielu 
sukcesów!

Nikos Kafkas

Spis treści
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>> … dwanaście tysięcy kilometrów, by wziąć 
udział w swoim pierwszym kongresie FEGIME. 
Atlantyk nie jest dla nas żadną przeszkodą 
- wymiana poglądów i doświadczeń między 
nami zaczęła się już wcześniej.  - Zachowywanie 
wiedzy dla siebie pozbawia nas siły - powiedział 
David Garratt. - Wymiana informacji jest paliwem 
naszego wzrostu. -

To właśnie dzięki takiej polityce rozwijają się 
firmy należące do FEGIME. Ale czy Europa nie 
boryka się właśnie z kryzysem? Na kongresie 
przedstawiony został zgoła odmienny obraz. 
Korzystamy z czynników zewnętrznych, takich 
jak rozwój gospodarczy i techniczny; podwaliny 
sukcesu grupy wzmacnia z kolei współpraca 
wewnętrzna. Co z Brexitem? Dla naszych 
kolegów z FEGIME United Kingdom nie stanowi 
on problemu. Chętnie podzielą się też z Państwem 
bardziej kąśliwymi komentarzami na ten temat.

Ważnym czynnikiem zewnętrznym jest rozwój 
gospodarczy: w Europie mamy do czynienia 
ze wzrostem. Była to jedna z tez postawionych 
przez FEGIME Polska na początku kongresu. 

- Przy wskaźniku wzrostu gospodarczego na 
poziomie ok. 4%, Polska ponownie stanie się 
jedną z najdynamiczniej rozwijających się 
gospodarek UE w 2017 r. - stwierdziła Marta 
Kulza, Dyrektor Zarządzający i Prezes Zarządu 
FEGIME Polska.

Pozytywne sygnały płyną również z innych krajów. 
Koronnym przykładem jest FEGIME España, które 
wyszło z kryzysu jako lider rynku. Jorge Ruiz-
Olivares oraz Ricardo Gomez opowiedzieli nam, 
w jaki sposób centrala krajowa w Madrycie 
dostosowuje się do tak ważnej roli i staje się 
centrum usługowym dla swoich członków. A co 
z Grecją? FEGIME Hellas również jest liderem 
rynku i jej rozwój przebiega zgodnie z planem. 
Prezentacje naszych kolegów z Grecji zawsze 
podkreślają, w którym kraju wzięło początek 
drobiazgowe europejskie myślenie oraz słowa 
takie jak „strategia”.

Paliwem dla rozwoju gospodarki jest także 
rozwój techniczny. Do najmodniejszych 
pojęć należą obecnie: energooszczędność, 

wytwarzanie „zielonej” energii elektrycznej oraz 
cyfryzacja. Hege Amundsen Elvestad z Norwegii 
zaprezentowała nam scenariusz idealny: kraj ten 
posiada nadwyżkę energii hydroelektrycznej i 
stabilne finanse publiczne oraz planuje w ciągu 8 
lat zastąpić 80% środków transportu pojazdami 
elektrycznymi. Nasi koledzy z Norwegii są 
liderem rynku w kategorii e-mobilności. Dzięki 
prezentacji Hege Amundsen Elvestad nie mamy 
wątpliwości, że swoją pozycję utrzymają.

Jednym z głównych tematów poruszanych 
na kongresie była cyfryzacja. „Cyfryzacja” i 

„przełomowe zmiany” to pojęcia, które często 

pojawiają się razem. Nasz gość, Stefan 
Hyttfors, przedstawił żartobliwą prezentację 
na temat prędkości zmian technologicznych we 
współczesnym świecie.  Pozostaje pytanie: co 
się zmieni i jak szybko?

Modele biznesowe w sektorze sprzedaży 
hurtowej w branży elektrycznej nie zmienią się w 
sposób „przełomowy”, jak zapewniał Arnold Rauf, 
Dyrektor Zarządzający FEGIME Deutschland. 
FEGIME kontynuuje rozbudowę największej 
bazy danych produktów w europejskim sektorze 
sprzedaży hurtowej w branży elektrycznej. Już 
w tym momencie jest ona wykorzystywana 
przez sklepy internetowe w wielu krajach 
należących do grupy FEGIME, pozwalając na 
automatyczne drukowanie katalogów dzięki www.fegime.com

Wspaniała pogoda, interesujące tematy i doskonała 
organizacja: wszystko to dzięki organizatorom z Polski 
-  Marianowi Nowakowi, Prezesowi Rady Nadzorczej 
FEGIME Polska oraz Marcie Kulzie, Prezesowi Zarządu 
FEGIME Polska.

David Garrat t, Dyrektor Zarządzający FEGIME, 
przewodniczył kongresowi w Warszawie, w którym 
uczestniczyło ponad 300 gości z branży elektrycznej z 
27 krajów.

Program kongresu był bardzo zróżnicowany. Poruszane 
tematy dotyczyły zarówno przekazania zarządzania 
firmą kolejnemu pokoleniu, jak i polityki energetycznej UE.

Delegacja z Argentyny po raz pierwszy wzięła udział w 
kongresie FEGIME i podzieliła się swoimi doświadczeniami 
z kolegami z Europy.

narzędziu web2print i zapewniając wiele innych 
udogodnień. Nie ma wątpliwości, że ilość 
zamówień otrzymywanych drogą elektroniczną 
zwiększa się z roku na rok, jednakże, jak 
zapewnia Arnold Rauf, większość klientów nadal 
składa zamówienia nie za pośrednictwem strony 
internetowej, ale telefonicznie, e-mailowo lub 
nawet za pomocą faksu.

Innym powodem, dla którego nie dojdzie do 
szybkich zmian, są relacje między hurtowniami 
z branży elektrycznej a ich klientami. Nie 
ograniczają się one jedynie do sprzedaży, 
ale obejmują również „wymianę” - zarówno 
problemów, jak i sukcesów. Zostało to 
zaprezentowane w filmie przedstawiającym 
czterech klientów FEGIME z rożnych krajów, 
którzy opowiedzieli o korzyściach płynących 
dla nich z relacji z hurtownią będącą członkiem 
FEGIME.

Jednakże indywidualna obsługa świadczona 
przez współczesną firmę rodzinną niekoniecznie 
gwarantuje ciągłość jej istnienia. Przekazanie 
zarządzania firmą kolejnemu pokoleniu nadal 
stanowi spore wyzwanie. Jest to jeden z 
najważniejszych tematów poruszanych przez 
FEGIME Future. Podczas ostatniego „FEGIME 
Advanced Management Programme” (FAMP), 
FEGIME Future spotkało się z dr Hari Mannem. 
Czwórka naszych hurtowników nowego 
pokolenia odegrała scenkę kłótni rodzinnej. 
Dr Hari Mann zaproponował rozwiązanie: 
Protokół Rodzinny, czyli lista zasad i wskazówek 
ustalonych wspólnie przez rodzinę i spisanych w 
najbliższym możliwym terminie. Więcej informacji 
można uzyskać kontaktując się z FEGIME Future 
lub z oddziałem głównym FEGIME.

Tak, FEGIME dzieli się swoim sukcesami oraz 
know-how - z jednym wyjątkiem: David Garratt 
nie udzielił informacji, jakie kraje aktualnie 
rozważają przystąpienie do FEGIME. Wkrótce 
jednak się tego dowiemy. Z całą pewnością nowi 
koledzy dołączą do nas na kolejnym kongresie 
we Francji w roku 2019.
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Kongres w Warszawie po raz kolejny pokazał, 
jak dynamiczna jest nasza grupa i jak odważnie 
patrzy w przyszłość. Wszystkie tematy dotyczące 
przyszłości zostały omówione i krytycznie 
przeanalizowane. Interesy z FEGIME to 
przyjemność - a nawet większą przyjemnością 
jest wymiana pomysłów z innymi jej członkami.
Andreas Bettermann, CEO OBO Bettermann

Ekscytująca wizja największych wyzwań 
stojących przed naszą branżą, zaprezentowana 
w profesjonalny sposób, z charakterystycznym 
dla FEGIME humorem i w duchu dbałości o nasz 
wspólny interes.
Jean-François Fredon, Business Support Legrand

Raz jeszcze kongres dał nam możliwość 
omówienia z członkami FEGIME trendów 
panujących w branży oraz stojących przed 
nią wyzwań oraz, co jest nawet ważniejsze, 
możliwość wysłuchania ich potrzeb. W 
prezentacjach dotyczących przewodniego 
tematu kongresu - „Różne kraje - wspólna droga 
do sukcesu” - przedstawiono nowinki i aktualności 
w sektorze sprzedaży hurtowej w branży 
elektrycznej. Prelegenci podkreślili kluczowe 
zalety FEGIME: umiejętność zorganizowania 
wspólnej pracy członków z korzyścią dla 
rynków lokalnych, zaangażowanie w rozwój 
cyfryzacji i ciągłe wsparcie nowego pokolenia 
przedsiębiorców za pomocą takich platform, jak 
Akademia FEGIME prowadzona przez FEGIME 
Future.
Vincent Hurel, Global Head of ABB’s EP
Distribution Channel

Raz jeszcze gratulujemy wspaniałego kongresu. 
LEDVANCE wysoko ceni kongresy FEGIME - 
oferują one doskonałą wypadkową budowania 

międzynarodowej sieci współpracy, omówienia 
spraw aktualnych oraz skupienia na firmach 
rodzinnych. Jako partner FEGIME z branży 
oświetleniowej pragniemy wspólnie tworzyć 
przyszłość pełną sukcesów.
Bernd Kobusch, Global Account Manager 
LEDVANCE

Wrażenia 
z kongresu

Hasło kongresu - „Różne kraje - wspólna droga 
do sukcesu” - stanowi doskonałe świadectwo, 
jak poprzez usługi centralne i wykorzystanie 
najlepszych praktyk na rzecz członków FEGIME, 
ich klientów i dostawców można wytworzyć 
istotną wartość dodaną. Ważnym i szeroko 
omawianym tematem kongresu była ponadto 
cyfryzacja. Jak żartobliwie określił jeden z gości, 
Stefan Hyttfors: Chcesz znać swoją przyszłość? 
Stwórz ją! Kongres był zdecydowanie wyjątkowy. 
Adalbert Neumann, Chairman of the Board of 
Directors of Busch-Jaeger

Kongres FEGIME to doskonała okazja, by 
spotkać się z przyjaciółmi i wspólnie kształtować 
przyszłość. Jestem dumny i jednocześnie 
podekscytowany faktem, że należę do rodziny 
FEGIME. Tegoroczny kongres był wyjątkowo 
udany: mieliśmy okazję zobaczyć, jak nasza 
rodzina się powiększa - dzięki obecności nowych 
przyjaciół z Argentyny. Pozostańmy w kontakcie 
i inwestujmy nadal w naszą unikatową platformę 
współpracy. Dziękujemy, FEGIME!
Frank Suntinger, Senior Global Key Account 
Manager, Philips Lighting

Kongres FEGIME w Warszawie był dla mnie, 
podobnie jak ten w Atenach, prawdziwie 
budującym przeżyciem pod dwoma względami: 
dzięki prezentacjom i dyskusjom, które pozwoliły 
mi bliżej poznać działalność FEGIME oraz 
jej członków, a także z uwagi na to, z jakim 
entuzjazmem podchodzę do idei FEGIME Future 
- w szczególności w zakresie tematu cyfryzacji. 
Oprócz aspektów biznesowych, zarówno 
program rozrywkowy, jak i lokalizacja kongresu 
była doskonała. Wspaniałe wydarzenie!
Jörn F. Sens, Senior VP Siemens Distributors 
Account Management

Wspaniale jest się przekonać, że FEGIME nadal 
współpracuje, rozwija się i odważnie spogląda 
w przyszłość w coraz bardziej zdigitalizowanym 
świecie. Jesteśmy dumni z przynależności do 
rodziny FEGIME i podekscytowani możliwością 
wspólnego rozwoju w zakresie świadczenia 
usług i udzielania wsparcia naszym klientom.
Jeff Krakowiak, Eaton SVP Sales, Services & 
Emerging Markets, Europe, Middle East & Africa
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Cztery lata temu zespół OBO Bettermann 
przyjechał na kongres w Budapeszcie 
samochodami na węgierskich numerach 
rejestracyjnych. Było to możliwe, ponieważ w 
miejscowości Bugyi koło  Budapesztu firma OBO 
posiada placówkę, której produkcja przewyższa 
wyniki uzyskiwane aktualnie w Niemczech.

To właśnie w tej placówce wiosną FEGIME 
Future spotkało się z Andreasem Bettermannem 
oraz Frankiem Dahlem, FEGIME European 
KAM, Global Account Manager, będącym 
jednocześnie członkiem rodziny. Z OBO 
mamy bardzo bliskie relacje, dlatego też często 
omawiamy sprawy osobiste. W Bugyi tematem 
były firmy rodzinne. Jest to temat bliski firmie 
OBO - Andreas Bettermann należy już do 
czwartego pokolenia zarządzającego firmą 
rodzinną odnoszącą znaczne sukcesy na arenie 
międzynarodowej.

Andreas Bettermann oraz Frank Dahl szczegółowo 
omówili z FEGIME Future temat poruszony przez 
grupę na ostatnim FAMP: Konstytucja rodzinna. 
Stanowi ona swego rodzaju „zbiór zasad”, 
który powinien być zdefiniowany w każdej 
firmie rodzinnej, by np. ułatwić przekazanie 
zarządzania firmą kolejnemu pokoleniu.

Co powinien on zawierać? Misję, strategię, 
podział obowiązków? FEGIME Future wraz z 
OBO przeanalizowało wszelkie problemy, z 
jakimi mogą się w tym kontekście borykać rodziny 
i które do tej pory pozostają bez rozwiązania. 
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Andreasa 
Bettermanna i Franka Dahla rozmowy były 
prowadzone na bardzo wysokim poziomie 

szczegółowości. FEGIME Future przedstawiło 
uzyskane na ten temat informacje podczas swojej 
prezentacji dotyczącej Konstytucji rodzinnej w 
Warszawie.

Wizyta u nowych partnerów

Firma HellermannTyton jest Preferowanym 
Dostawcą Europejskim od początku 2016 r. Firma 
ta działa w 37 krajach, a jej oferta obejmuje 
ponad 75 000 różnych produktów. Jednym z 
powodów odwiedzin FEGIME Future u naszego 
nowego Partnera w Tornesch koło Hamburga 
była chęć zapoznania się z co najmniej częścią 
tego imponującego asortymentu.

Kierownicy ds. produktów przedstawili gościom 
z FEGIME Future ofertę firmy i odpowiedzieli 
na pytania. Nie poprzestano jednak na 
teorii. Po krótkich prezentacjach, uczestnicy 
spotkania wzięli udział w sesji praktycznej. 
Nowe pokolenie kierowników FEGIME miało 
okazję użyć produktów firmy HellermannTyton 
i przetestować np. swoje umiejętności w 
nakładaniu opasek zaciskowych z zasłoniętymi 

Nowe pomysły na przyszłość
Na początku roku FEGIME Future spotkało się z naszymi nowymi partnerami 
z HellermannTyton oraz starymi przyjaciółmi z OBO.

FEGIME Future

www.fegime.com

oczami, posługując się wyłącznie jedną ręką. 
Ponieważ w Tornesch znajduje się również zakład 
produkcyjny, uczestnicy spotkania wzięli udział 
w wycieczce po halach produkcyjnych. Jeśli 
nie mogliście uczestniczyć w tym spotkaniu, a 
macie pytania dotyczące firmy, skontaktujcie się 
bezpośrednio z HellermannTyton - nie będzie to 
trudne, zważywszy, że ten dostawca posiada 
biura sprzedaży i centra dystrybucji na terenie 
większości krajów FEGIME.

Podczas wewnętrznej części spotkania w 
Tornesch, FEGIME Future kontynuowało prace 
nad aktualnie prowadzonymi przez siebie 
projektami - w szczególności nad prezentacją 
na kongres FEGIME oraz FAMP („FEGIME 
Advanced Management Programme”). Zespół 
potencjalnego gospodarza, Business School 
w Berlinie, przedstawił swoją propozycję na 
tygodniowe spotkanie FAMP, które ma odbyć 
się w październiku. Zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami, w 2017 r. skupimy się na tematach 
związanych z cyfryzacją, np. strategią, 
marketingiem i komunikacją.

Ostatnim elementem spotkania z HellermannTyton 
były warsztaty dotyczące handlu elektronicznego, 
prezentujące możliwości, jakie ofertuje ten stale 
rozrastający się sektor. Firma HellermannTyton 
specjalizuje się w danych źródłowych i 
marketingu cyfrowym: przeprowadzone 
warsztaty dostarczyły nam wielu wspaniałych 
pomysłów odnośnie tych dziedzin oraz prostych, 
praktycznych wskazówek, które uczestnicy mogą 
wykorzystać po powrocie.

Think tank FEGIME dzieli się pomysłami z parterami: po lewej z OBO, po prawej z HellermannTyton.
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 Niezawodna obsługa
 Funkcjonalne rozwiązania
 Krótkie terminy dostaw

PCE Polska Sp. z o. o.

Przemysłowe wtyczki i gniazda
Wtyczki i gniazda jednofazowe
Rozdzielnice 
Przedłużacze
Elektryczne urządzenia ochronne
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- Nie można przeprowadzić inteligentnej rozmowy 
ze stroną internetową - powiedział Alan Reynolds, 
CEO FEGIME United Kingdom.  Alan zachęca innych 
członków do udoskonalania oferowanej obsługi 
klienta poprzez przeprowadzenie odpowiednich 
szkoleń.  - Warto przeszkolić pracowników pod 
kątem prowadzenia konstruktywnej rozmowy - 
powiedział Alan. - Profesjonalne, pozytywnie 
nacechowane relacje mogą całkowicie odmienić 
oblicze prowadzonej działalności. -

Z tego też powodu Alan zaangażował się 
w działalność EDA (Electrical Distributors’ 
Association) i stał się Ambasadorem Edukacji i 

Sukces szkoleniowy

FEGIME United Kingdom

Szkoleń. Alan posiada rozległe doświadczenie 
w branży oświetleniowej, nic więc dziwnego, 
że został wybrany przewodniczącym Komitetu 
ds. branży oświetleniowej, utworzonego w celu 
opracowania przyszłych szkoleń.  

Jego starania, by w projekt zaangażować większą 
ilość członków FEGIME, przynoszą efekty. 
Dowód? Podczas corocznej kolacji połączonej 
z wręczeniem nagród EDA, która miała miejsce 
w marcu w Londynie, nagrody otrzymały dwa 
podmioty należące do rodziny FEGIME. Ruth 
Thornell z firmy Templegate otrzymała nagrodę 
w klasie Manager. Ruth została nagrodzona za www.fegime.co.uk

Starania FEGIME United Kingdom 
podjęte w celu zaangażowania 
większej ilości członków do 
wzięcia udziału w szkoleniach - w 
szczególności dotyczących branży 
oświetleniowej - przynoszą efekty.

30 listopada ubiegłego roku Nikos Kafkas, Prezes 
V. Kafkas S.A., a w tym roku również Prezes 
FEGIME, zdobył nagrodę „KOUROS 2016 za 
działalność rozwojową i innowacyjną” przyznaną 
przez Klub Przedsiębiorców w Grecji.  

Klub Przedsiębiorców został założony w 
1995 r. i wspiera takie wartości jak innowacja, 
otwartość i odpowiedzialność, a także wyróżnia 
przedsiębiorców, którzy kierują swoimi firmami 
w oparciu o rygorystyczne zasady finansowe 
i doskonałe perspektywy wzrostu. Wręczenie 
nagród odbyło się w Atenach i wzięli w nim udział 
przedstawiciele najważniejszych instytucji oraz 
setki osób na stanowiskach kierowniczych.

Firma KAFKAS jest liderem na greckim rynku 
sprzedaży hurtowej w branży elektrycznej. 
Spółka zatrudnia 800 osób, posiada 55 sklepów 
oraz doskonały zespół sprzedaży B2B i jest 
uważana za wzór do naśladowania przez całą 
społeczność przedsiębiorców w Grecji. Zarząd 
nie tylko rewelacyjnie stawił czoła wyzwaniu, 
jakim było prowadzenie firmy w kraju objętym 
kryzysem w sektorze budowlanym, ale również 
odpowiednio wykorzystał strategiczne szanse. 
Firma zawdzięcza swój sukces wieloletniemu 

Nagroda dla Nikosa Kafkasa
FEGIME Hellas

www.fegime.gr

stosowaniu przyjętej filozofii stałego doskonalenia 
i działania na rzecz ludzi - zarówno pracowników, 
jak i klientów.  

- Jestem zaszczycony otrzymaniem nagrody - 
powiedział Nikos Kafkas w swoim przemówieniu. -  
Takie wyróżnienia pokazują, jak ważna jest dla nas 

inwestycja zarówno w naszych pracowników, jak 
i innowacje. Będziemy nadal z zaangażowaniem 
wcielać w życie wyznawane przez nas wartości, 
oferując naszym klientom produkty i usługi 
najwyższej jakości. Klienci zawsze znajdowali 
się w centrum naszego modelu biznesowego.

Bob Sayer, Wilson Electrical Distributors

swoje starania dotyczące zachęcenia pracowników 
do wzięcia udziału w szkoleniach i działaniach 
rozwojowych. Bob Sayer (firma Wilson) - który 
ukończył dwa moduły z wyróżnieniem - otrzymał 
Nagrodę EDA w klasie Learner. Niedawno Bob 
został przeniesiony do sektora sprzedaży hurtowej, 
gdzie wykorzystuje wiedzę zdobytą dzięki 
ukończonym modułom EDA Specialist Product 
Knowledge.

W celu uzyskania dalszych informacji o szkoleniach 
na terenie UK prosimy o kontakt z Alanem w 
oddziale głównym w Lutterworth.

Ruth Tornell, Templegate Electrical Supplies

Zdobywca nagrody KOUROS 2016: Nikos Kafkas podczas wygłaszania przemowy.
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Nie ustaje rywalizacja między dostawcami co 
do tego, kto wyposaży prestiżowe budynki 
w nowe systemy oświetleniowe. Do obiektów 
takich należą stadiony piłki nożnej, ponieważ 
regularnie odbywają się na nich zawody 
sportowe, podczas których łatwo jest dowieść 
jakości zastosowanego oświetlenia.

Są i inne możliwości. W ostatnich latach nasz 
partner Osram został oficjalnym dostawcą 
oświetlenia dla Watykanu. W marcu - dzięki 
ich nowej firmie, LEDVANCE - 17 członków 
FEGIME Deutschland wraz ze swoimi klientami 
mieli okazję przekonać się, jakie korzyści 
oferuje nowoczesna technologia oświetleniowa 
w jednym z najwspanialszych pomieszczeń 
na świecie: w Kaplicy Sykstyńskiej. Liczba 
odwiedzających równa się niemal liczbie 
widzów meczów piłkarskich - każdego roku 
kaplicę odwiedza około sześciu milionów osób.

- Nie będziemy przypisywać sobie osiągnięć 
innych - mówi Bernd Kobusch półgłosem. 
Kierownik ds. Klientów Kluczowych LEDVANCE 
chciał przez to powiedzieć, że system oświetlenia 
LED zastosowany w Kaplicy Sykstyńskiej nie 
pochodzi z jego „nowej” firmy, ale z firmy Osram. 
Ma on oczywiście rację i jego skromność jest 
godna podziwu, jednakże w tym przypadku nie 
ma to znaczenia: dzięki zaproszeniu, ok. 230 
osób mogło podziwiać słynne freski Michała 
Anioła w nowym świetle.  Od października 2014 
r. diody LED oświetlają dzieło Michała Anioła na 
sklepieniu i ścianie za ołtarzem, a także prace 
innych mistrzów uwiecznione na pozostałych 
ścianach kaplicy.

Michał Anioł i oświetlenie LED

www.elektro-online.de

Eksperci zwrócili uwagę na dwie sprawy: po 
pierwsze, oświetlenie LED jest bezpieczne dla 
wrażliwych dzieł sztuki, ponieważ jego spektrum 
obejmuje bardzo niewielkie ilości promieniowania 
ultrafioletowego i podczerwonego. Po drugie, 
jest to rozwiązanie doskonałe przez to, że go 
nie widać - źródła światła w Kaplicy Sykstyńskiej 
pozostają niewidoczne.

Program wizyty nie uwzględniał zwiedzania 
Bazyliki ani Placu św. Piotra. Jesienią 2016 r. Plac 
św. Piotra również został oświetlony przy pomocy 
opraw LED dostarczonych przez firmę Osram. 
Na kolumnadzie, tuż pod rzeźbami świętych, 
zainstalowane zostały 132 naświetlacze LED, 
sterowane za pomocą DALI. 

Kolor obudowy opraw został wybrany tak, by 
one również nie rzucały się w oczy. 

Zwiedzanie Rzymu oraz program rozrywkowy 
przypieczętował sukces wycieczki jako 
wydarzenia lojalnościowego zorganizowanego 
dla klientów firmy. Dodatkowo, klienci naszych 
kolegów z Niemiec mieli szansę przekonać się, 
jak wygląda współpraca między FEGIME z 
dostawcami partnerskimi.

FEGIME Deutschland

Uczestnicy spotkania naprawdę musieli zapracować na 
kolację w zachwycającym Palazzo Brancaccio: w programie 
wizyty znalazła się wycieczka po niezliczonych zabytkach 
Wiecznego Miasta.

LEDVANCE zaprosił członków FEGIME Deutschland wraz z 
klientami na wyjątkową wycieczkę do Rzymu.

Po lewej: Słynny fresk Michała Anioła w zupełnie nowym świetle. Po prawej: rzeźby przedstawiające świętych na kolumnadzie Bazyliki św. Piotra. Prawa autorskie: zdjęcie po 
lewej: Governatorato dell Stato della Città del Vaticano, Direzione dei Musei – zdjęcie po prawej: A. Peters
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FEGIME ściśle współpracuje z firmą Siemens nad 
zagadnieniem, jakim jest cyfryzacja. W kwietniu 
2016 r. FEGIME Future omówiło przyszłość 
cyfryzacji z firmą Siemens, a w kwietniu 2017 
r. z przedstawicielami tego dostawcy spotkała 
się delegacja FEGIME składająca się z członków 
z Finlandii i krajów bałtyckich, Polski i Grecji. 
Wizytę na Targach w Hanowerze połączono 
z warsztatami w Kassel.

Cyfryzacja ma wiele twarzy. Krótszy czas 
wprowadzania produktów na rynek, połączony 
z większą elastycznością, wyższą jakością i 
podniesioną wydajnością - to brzmi jak wizyta 
w idealnym świecie. Pytanie - jak to osiągnąć? 
Jakie konsekwencje ma cyfryzacja dla łańcucha 
dostaw? Czy cyfryzacja sprzedaży zastąpi 
tradycyjne hurtownie elektryczne? Warsztaty 
poświęcone były takim właśnie tematom.

Jednym z aspektów cyfryzacji jest zwiększona 
przejrzystość informacji o produktach, cenach 
i poziomach usług bez względu na granice. 
Klienci końcowi działający na terenie kilku 
krajów oczekują zbliżonego poziomu usług i 
porównywalnych cen niezależnie od lokalizacji. 
Jest to nie tylko problem techniczny, ale i ciężki 
orzech do zgryzienia dla zespołów kierujących 
przedsiębiorstwami. Hajo Rapp, Dyrektor ds. 
Zarządzania Klientami Kluczowymi Siemens, 
zaprezentował, jak firma ta – posiadająca 
bardzo wiele placówek lokalnych – mierzy 
się z wyzwaniem ujednolicenia działalności 
w skali międzynarodowej w celu stworzenia 
jednorodnej organizacji zorientowanej na 
klienta. W swojej prezentacji Hajo Rapp 
krótko omówił procesy zarządzania klientami 
kluczowymi w firmie Siemens, począwszy od 
ustrukturyzowania poziomów kompetencji po 
kierowanie wielokulturowymi zespołami w celu 
zapewnienia jak najwyższej satysfakcji klienta.

Przyglądając się wyzwaniom, jakie stawia 
cyfryzacja, uczestnicy spotkania znaleźli 
wspólną płaszczyznę poprzez podzielenie 

zagadnienia na cztery różne segmenty: produkty 
cyfrowe, procesy cyfrowe, usługi związane z 
produktami lub procesami cyfrowymi oraz 
aspekty komunikacji cyfrowej.

Produkty cyfrowe

Produkty cyfrowe określone są przez ich 
zdolność do komunikacji z innymi produktami lub 
systemami lub przesyłania danych do chmury. W 
najbliższej przyszłości coraz więcej produktów 
będzie miało wbudowane oprogramowanie i 
możliwość komunikacji, co wymagało będzie 
wyposażenia z specjalistyczne know-how. 
Rynek będzie zdominowany przez produkty 
interaktywne lub nawet samouczące, jak również 
posiadające cechy  „plug and play”. Dostawcy 
i hurtownicy będą musieli dostosować się do 
tego trendu poprzez stałe kształcenie swoich 
pracowników i poszerzanie wiedzy klientów. 
Zapotrzebowanie na większą ilość danych 
stwarza niezwykłą szansę na sprzedaż większej 
ilości czujników i produktów inteligentnych. W 
wyniku stałego wprowadzania przez dostawców 
nowych funkcji oprogramowania oraz innowacji, 
czas eksploatacji produktów będzie ulegać 
skróceniu, co stwarza szanse generowania 
wyższego obrotu przez dystrybutorów. Z 
tej przyczyny jednak ceny będą trudne do 
przewidzenia i zależeć będą od aktualnego 
przewidywanego czasu eksploatacji produktów.

Procesy cyfrowe

Procesy cyfrowe opracowane zostaną w 
sposób zapewniający mniejszą ilość punktów 
styku z klientami, którzy zyskają możliwość 
dokonywania szybkich i prostych zakupów w 
sieci. Znikną tradycyjne granice, podobnie jak 
zatarciu ulegnie różnica między B2B a B2C. 
Największym zmartwieniem zaangażowanych 
stron powinna stać się ochrona danych. Kluczem 
do sukcesu są rozwiązania gwarantujące 
poufność wrażliwych danych, przy jednoczesnym 
zapewnieniu możliwości natychmiastowego 

W kwietniu firma Siemens 
spotkała się z naszymi 
kolegami z FEGIME z kilku 
krajów w celu omówienia 
cyfryzacji i postępu prac nad 
wspólnymi projektami.

Wiele możliwości i nadal wiele do zrobienia

Cyfryzacja

Gospodarze z firmy Siemens wraz z delegacją FEGIME na warsztatach w Kassel.

dostępu do potrzebnych danych. Poza wiedzą 
na temat właściwości technicznych produktów 
i systemów rośnie również zapotrzebowanie na 
podstawową wiedzę z branży IT, którą powinni 
posiadać wszyscy uczestnicy łańcucha dostaw.

Usługi cyfrowe

Świat cyfrowy stwarza możliwości oferowania 
nowych rodzajów usług. Usługi cyfrowe obejmują 
takie działania jak wsparcie klientów w procesie 
wyboru produktów, jak również sprzedaż 
danych, zawieranie umów wykonawczych, a 
nawet inteligentny serwis. W sektorze usług 
biznesowych konkurować będą inteligentne 
pomysły tworzące dodatkową wartość dla 
klienta. 

Istotne jest, że tradycyjny proces podejmowania 
decyzji przez klientów końcowych może zostać 
zmieniony przez nowe modele biznesowe 
oferowane przez usługodawców i może mieć 
to negatywny wpływ na istniejący łańcuch 
dostaw. Dla hurtowni z branży elektrycznej 
istnieją dwa rozwiązania: stworzenie własnych 
ofert usługowych dla klientów lub zawarcie 
umów z zewnętrznymi usługodawcami w celu 
stworzenia pełnej oferty. Z całą pewnością nie 
należy rezygnować z prób zagospodarowana 
sektora usług.

Komunikacja cyfrowa

Również komunikacja staje się cyfrowa - i nie 
oznacza to tylko takich narzędzi jak smartfony, 
tablety czy elektronika zintegrowana z odzieżą. 
Komunikacja staje się dwukierunkowa i odbywa 
się w czasie rzeczywistym, jeśli zachodzi taka 
potrzeba - przez 24 godziny na dobę. Ten 
nowy styl komunikacji wymaga przyjęcia 
przez społeczeństwo zasad, wytycznych oraz 
etyki komunikacyjnej. Granica między pracą a 
życiem prywatnym będzie coraz mniej uchwytna. 
Szkolenia dla pracowników i zarządu powinny 
obejmować kwestie takie, jak wybór właściwych 
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źródeł, filtrowanie treści i zarządzanie 
wzmożonym napływem informacji. Aby pomóc 
użytkownikowi w wyszukaniu właściwej informacji 
ze stale powiększającego się zasobu danych, 
branża powinna ustanowić wspólne hashtagi.

Zadania dla hurtowników z branży 
elektrycznej

Dobre wieści są takie, że cyfryzacja stwarza 
zapotrzebowanie na (cyfrową) infrastrukturę. 
Wszystkie sprzęty nadal potrzebują zasilania w 
energię elektryczną i w najbliższej przyszłości 
nie będzie to odbywać się bezprzewodowo. 
Procesy wspierane cyfrowo pozwolą na 
obniżenie kosztów, dzięki czemu utrzymana 
zostanie konkurencyjność istniejących modeli 
biznesowych. Dzięki nowym modelem usług 
możliwe też będzie stworzenie nowych miejsc 
pracy. Przejście firmy prowadzącej sprzedaż 
hurtową w branży elektrycznej ze stanu 
obecnego do nowego, cyfrowego środowiska 
jest sporym wyzwaniem. Mimo to, członkowie 
FEGIME są do przeprowadzenia takiej zmiany 
doskonale przygotowani dzięki silnej sieci 
współpracy FEGIME, zarówno lokalnej jak i 
międzynarodowej, solidnemu zapleczu IT oraz 
długotrwałym relacjom z klientami. 

Poza przeprowadzeniem szkolenia dotyczącego 
cyfryzacji, w sektorze sprzedaży hurtowej w 
branży elektrycznej istotne będzie wzmocnienie 
pozycji oraz zmotywowanie pracowników 
zaangażowanych w proces cyfryzacji rynków. 
Długoterminowe plany biznesowe mogą okazać 
się nieadekwatne do szybko zmieniających się 
okoliczności. Skrócenie czasu na podejmowanie 
decyzji może skutkować zawyżonym ryzykiem 
niepowodzenia. W związku z powyższym 
utrudniona będzie uważna obserwacja rozwoju 
rynku i szybka reakcja na wprowadzone zmiany. 
Jeśli niepowodzenie jest nieuniknione, niech 
przynajmniej nastąpi szybko i małym kosztem.

Komunikacja odbywająca się w czasie 
rzeczywistym wymaga częstego monitorowania 
wszystkich kanałów komunikacji, oraz silnego 

zaangażowania pracowników zajmujących się 
obsługą zapytań od klientów, co nie zawsze 
będzie powiązane z faktycznie wykonywaną 
przez nich pracą. Jeśli chcemy, by nasi 
pracownicy zamieszczali informacje online 
w imieniu swojej firmy, niezbędne będzie 
wprowadzenie w przedsiębiorstwie takiej kultury, 
która zapewnia ochronę pracownikom, których 
posty w niekontrolowany sposób rozprzestrzenią 
się w Internecie.

Wsparcie ze strony firmy Siemens 

Podczas warsztatów Daniel Liebl przedstawił 
narzędzie pozwalające śledzić odwiedziny 
na stronach dystrybutorów oraz pokazał, jak 

zdobywać potencjalnych nowych klientów 
na podstawie dostępnych informacji. Według 
przeprowadzonych badań, ok. 60% procesu 
podejmowania decyzji zachodzi w Internecie, 
zanim klient rozpocznie osobistą interakcję z 
dostawcą lub jego partnerami. Tradycyjne systemy 
monitorowania na etapie zakupu odznaczają 
się wysoką przejrzystością - aktualnie działy 
sprzedaży są lepiej przygotowane do reagowania 
na wymagania klienta i proponowania rozwiązań 
w odpowiednim momencie.

Poprzez projekt „Marketing Cyfrowy” firma 
Siemens pragnie opracować odpowiednie 
narzędzia i treści, mające jak najlepiej służyć 

klientom w świecie cyfrowym. Tina-Maren Weith, 
odpowiedzialna za prowadzenie projektu, 
przedstawiła jego pierwsze wyniki. Aktualnie 
Siemens może zapewnić dane klasy ETIM 5.0 dla 
ponad 50 000 produktów. Mimo to, przed nami 
jeszcze długa droga do momentu, kiedy klienci 
będą mogli swobodnie przejść od przeglądania 
broszur marketingowych - poprzez narzędzia 
do doboru bądź konfiguracji produktów - do 
dodania produktu do koszyka na stronie 
internetowej dystrybutora. Tak więc dane to tylko 
część wyników, jakie spodziewamy się uzyskać w 
wyniku projektu. FEGIME jest jednym z partnerów 
projektu i dzięki otrzymanym cennym danym 
wejściowym, narzędzia będą lepiej dostosowane 
do stawianych im wymogów.

Czy cyfryzacja zmieni wszystko? 
Prawdopodobnie tak, zwłaszcza w perspektywie 
długoterminowej - jednakże zmiany nie będą 
zachodzić jednocześnie. Niektórzy pracownicy 
nie będą mogli rywalizować na każdym polu 
z przedstawicielami generacji epoki cyfrowej, 
jednakże zawsze będą klienci, którzy wolą 
tradycyjny sposób prowadzenia interesów. 
Musimy pamiętać, że zastąpienie relacji 
personalnych procesami cyfrowymi nie jest 
wskazane, należy raczej korzystać z narzędzi 
cyfrowych w celu wsparcia relacji osobistych.

Podczas warsztatów jasno wskazano, jakie 
szanse stwarza cyfryzacja dla klientów, 
hurtowników oraz dostawców. Jednakże wszyscy 
uczestnicy łańcucha dostaw muszą dostosować 
pewne aspekty swojej działalności do  wymogów 
ery cyfrowej. FEGIME oraz Siemens znalazły 
na tym polu solidną podstawę do wspólnego 
rozwoju. Tworzenie smart data na podstawie 
big data w procesach sprzedaży stanie się 
w przyszłości jednym z najważniejszych 
zadań. Poprzez łączenie sił w obrębie grupy 
i za pomocą uzupełniających się produktów i 
usług, zagwarantowana zostanie bezpieczna 
przyszłość hurtowni elektrycznych w łańcuchu 
dostaw.

Musimy pamiętać, 
że zastąpienie relacji 
personalnych procesami 
cyfrowymi nie jest wskazane, 
należy raczej korzystać z 
narzędzi cyfrowych w celu 
wsparcia relacji osobistych.

Na Targach w Hanowerze firma Siemens zaprezentowała swoje portfolio sprzętu komputerowego oraz oprogramowania zaprojektowanych, by umożliwić przedsiębiorstwom 
każdej wielkości czerpanie korzyści płynących z cyfryzacji.
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Przyszłość branży to sieć i cyfryzacja. 
Komponenty, narzędzia, maszyny i produkty to 
urządzenia inteligentne, które mogą się ze sobą 
komunikować. Proces produkcji w inteligentnej 
fabryce zgodnej z koncepcją Przemysł 4.0 jest 
silnie zautomatyzowany. Jest to jednak tylko 
teoria. Nasuwa się bowiem pytanie: Skąd na 
przykład, wkrętak w firmie „A” ma wiedzieć, 
w którym miejscu połączyć się z blokiem 
zaciskowym dostarczonym przez firmę „B”?

Weidmüller udziela praktycznej odpowiedzi. 
Firma ta posługuje się eCl@ss - międzybranżowym 
standardem danych, opracowanym w Niemczech 
i wykorzystywanym przez 3 500 firm na całym 
świecie.

Około 1800 z 4500 pracowników firmy 
zatrudnionych jest w globalnej siedzibie głównej 
firmy w Detmold, Niemcy. Weidmüller zajmuje się 
głównie produkcją technologii przyłączeniowej 

- są to np. rozwiązania stosowane w szafach 
sterowniczych. Oferta obejmuje 50 000 rożnych 
produktów; każdy z nich może zostać opisany za 
pomocą ponad 100 cech, co skutkuje olbrzymią 
ilością danych.

- Aby dostarczyć znormalizowane informacje 
do klienta i wewnętrznie zapanować nad ich 
różnorodnością, używamy eCl@ss - powiedział 
Gerald Lobermeier, odpowiedzialny za 
informacje o produkcje i zarządzanie procesami. - 

- Tak jak angielski jest językiem biznesu, eCl@ss jest 
językiem inżynierii. Z naszego punktu widzenia 
jest to najbardziej kompleksowy i odpowiedni 
system dostępny na rynku międzynarodowym. -

Mówiąc ogólnie, eCl@ss przekłada wszelkie 
istotne informacje dotyczące produktu na 
znormalizowane dane. Dzięki temu każdy 
użytkownik może zapoznać się i zrozumieć 

Skuteczna adaptacja

Standardy

przedstawione dane, od momentu opracowania 
produktu do jego dystrybucji, nawet pracując 
w innej branży lub znajdując się na innym 
kontynencie.

Firma Weidmüller korzysta z tego systemu, by 
- między innymi - dostarczyć dystrybutorom 
elektroniczne wersje katalogów swoich 
produktów. - Pięć lat temu wystarczyłby arkusz 
w Excelu - powiedział Matthias Redecker, 
informatyk - ale klienci, zarówno lokalni, jak 
i międzynarodowi, coraz częściej wymagają 
dostarczenia danych w standardzie eCl@ss. - 

Redecker odpowiedzialny jest za dostarczenie 
tych danych. Jego pracę można porównać do 
wypełniania wirtualnych szuflad z materiałami, 
dzięki którym planiści z branży elektrycznej 
na całym świecie uzyskują dostęp do pełnego 
zakresu danych i narzędzi.

Na przykład, za pomocą „Konfiguratora 
Weidmüller”, informatyk Thorsten Naust może 
w szybki sposób zestawić części z dziedziny 
techniki sygnalizacji, by stworzyć tzw. marshalling 
distribution. Jednakże, wyłącznie wirtualnie. Za 
pomocą kilku kliknięć myszką, zapis danych 
dotyczących części zostaje przekonwertowany 
na standard eCl@ss.  Po upływie zaledwie dwóch 

minut, Naust może swobodnie obracać model 3D 
wyświetlony na ekranie. Jak sam twierdzi: - Klient 
w taki sam sposób może zaprojektować swoją 
własną listwę zaciskową i przesłać prototyp do 
naszego działu produkcji. - 

Zyskujemy więc możliwość oferowania klientom 
nowych usług dzięki łatwym w wykorzystaniu 
informacjom i wzajemnej kompatybilności 
systemów - całkiem nieźle. Jednakże, czy taka 
przejrzystość może mieć także niepożądane 
efekty?  Teoretycznie, za pośrednictwem eCl@
ss można bez problemu dowiedzieć się, kto 
jeszcze dostarcza takie same części - a może 
nawet sprzedaje je w niższej cenie. Według 
Lobermeiera, nie stanowi to problemu: - Klienci 
doceniają możliwość zaimportowania danych 
do własnego systemu i pozytywnie wypowiadają 
się o usłudze oferowanej przez Weidmüller: 
obie strony czerpią więc korzyści z nowego 
rozwiązania.

Oprogramowanie eCl@ss przekłada skomplikowane informacje o produkcie 
na łatwe do zrozumienia dane.

www.weidmueller.com

Wirtualny model 3-D: Thorsten Naust za pomocą 
zaledwie kilku kliknięć składa części z ustandaryzowanych 
wirtualnych szuflad z materiałami.

Po lewej: Gerald Lobermeier, Dyrektor ds. Zarządzania 
Danymi o Produktach w firmie Weidmüller.

Po prawej: rzeczywisty produkt: Matthias Redecker 
decyduje, jakie dane są niezbędne do stworzenia jego 
dokładnego opisu.
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Produkty

Jak już pisaliśmy w tym numerze, FEGIME Future 
miało już okazję poznać szeroki asortyment 
produktów oferowanych przez HellermannTyton. 
Z oczywistych względów nie możemy napisać 
w tym miejscu o ponad 75 000 artykułów, 
wybraliśmy więc kilka przykładowych produktów.

Mufy kablowe z żywicy odlewniczej  
RELICON i-Line SF

Niezawodność i trwałość żywicznej mufy 
kablowej zależy od dokładności montażu oraz 
jakości zastosowanych materiałów. Niedokładne 
wymieszanie lub niewłaściwa aplikacja żywicy 
to najistotniejszy czynnik decydujący o usterkach 
połączeń kablowych. Aby zapewnić pełną 
kontrolę nad procesem mieszania składników 
żywicy i nalewania mieszanki do mufy, w 
zestawie do łączenia RELICON i-Line (zdjęcia 
powyżej) przewidziano system bezpiecznego 
napełniania (SF).

W skład systemu wchodzi przezroczysty 
dwukomorowy woreczek. Dodatkową cechą 
zapewniającą bezpieczeństwo jest unikatowe 
rozwiązanie polegające na zmianie koloru 
składników po wymieszaniu: z niebieskiego na 
zielony. Dzięki temu instalator jest w stanie ocenić, 
czy doszło do prawidłowego wymieszania 
żywicy z utwardzaczem. Pierścień w woreczku i 
specjalna dysza pozwalają na proste i bezpieczne 
napełnienie mufy mieszanką, gwarantując 
instalatorowi ochronę przed kontaktem z żywicą.

Poliuretanowa żywica odlewnicza RELICON 
PUR 33 jest na tyle wodoszczelna, że możliwe 
jest niezawodne łączenie kabli i utwardzanie 
połączeń również w środowisku mokrym. 
Mieszanka jest ponadto bezpieczna dla 

środowiska; niewykorzystany produkt można 
bez problemu utylizować jak zwykłe odpady 
pochodzące z gospodarstwa domowego.

Mufy RELICON i-Line SF nadają się do 
łączenia wszelkich przewodów polimerowych 
wykonanych z takich materiałów, jak PVC, 
XLPE, PE, EPR w instalacjach niskiego napięcia 
i sieciach energetycznych w temperaturach od 

-25°C do +120°C. Żywica PUR 33 odznacza 
się ponadprzeciętnym okresem przydatności 
do użycia, wynoszącym 48 miesięcy.

Mufy kablowe żelowe  
RELICON Relilight

Mufy kablowe żelowe Relilight (zdjęcia poniżej) to 
idealne rozwiązanie do wodoszczelnego łączenia 
przewodów o niewielkich przekrojach. Zestawy 
przelotowe i rozgałęźne RELICON Relilight o 
klasie szczelności IP68 (wodoszczelność do 
1,3 m) skutecznie chronią połączenia kablowe 
przed wodą i pyłem. Mufy są dostępne w 
ośmiu rozmiarach i są gotowe do użycia 
bez żadnych czynności przygotowawczych. 
Osłony są wstępnie napełnione żelem 

Niezawodne połączenia

www.hellermanntyton.com

Przykładowe produkty z bogatej oferty naszego nowego Preferowanego Dostawcy 
Europejskiego, firmy HellermannTyton.

izolacyjnym niewymagającym znakowania, o 
nieograniczonym okresie przechowywania.

Mufa jest wykonana z niepalnego poliamidu 6.6, 
odpornego na starzenie i warunki atmosferyczne. 
Kompaktowe mufy żelowe mogą być stosowane 
w temperaturach od -30°C do +130°C do 
łączenia kabli w izolacji z tworzyw sztucznych 
i przewodów izolowanych PVC, PE, EPR i VPE, 
z przewodnikiem o przekroju od 0,35 mm2 do 
6 mm2 i klasach napięciowych do 450 V, 25 A.

Produkty z serii Relilight pozwalają na 
jednoczesne uzyskanie ochrony mechanicznej, 
izolacji i odciążenia połączenia. Łatwy i szybki 
montaż następuje bez użycia jakichkolwiek 
narzędzi specjalnych.  Po przygotowaniu bloku 
złączek jest on po prostu umieszczany w żelu, a 
osłona jest szczelnie zamykana na śruby. Mufy 
mogą być ponownie otwierane w dowolnym 
czasie w celu wprowadzenia zmian w konfiguracji 
połączenia bądź dokonania pomiarów. Wszelkie 
otwory i puste przestrzenie w żelu zasklepiają 
się samoczynnie.
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www.eaton.com

Czy wiesz, że około jedna trzecia wszystkich 
pożarów w budynkach mieszkalnych powstaje 
w wyniku zapłonu urządzeń elektrycznych?  Tak 
zwane zwarcia łukowe należą do najczęstszych 
przyczyn pożarów. Wyróżniamy dwa rodzaje 
zwarć łukowych: szeregowe i równoległe. 
Przyczyną zwarć szeregowych są: uszkodzenia 
przewodów, przegrzanie lub przeciążenie sieci 
elektrycznej, zużycie izolacji, poluzowane 
złącza bądź zaciski oraz usterki urządzeń 
elektrycznych.

Tradycyjne zabezpieczenia, takie jak 
wyłączniki różnicowoprądowe i nadprądowe, 
w większości przypadków zawodzą w zakresie 
wykrywania łuków. W związku z tym, zgodnie z 
międzynarodową normą IEC 60364 (część 4-42) 
zalecane jest instalowanie detektorów iskrzenia 
(AFDD). W niektórych krajach wprowadzone 
zostały przepisy, na mocy których stosowanie 
tych urządzeń jest wymagane w określonych 

Produkty

Wszechstronna ochrona 
w jednym urządzeniu

Gotowe do przyłączenia bloki rozdzielaczy PTFIX 
oferowane przez Phoenix Contact umożliwiają 
szybki montaż bez ręcznego mostkowania z 
oszczędnością czasu do 80%. Bloki 1,5 mm² i 
2,5 mm² są wyposażone w różną liczbę pinów 
i mogą być łączone szeregowo bez strat przy 
podziale. Zastosowanie standardowych mostków 
wtykowych pozwala na dalsze poszerzenie 
możliwości wykonywania podłączeń.

Użytkownik może elastycznie zabudowywać 
bloki w każdej aplikacji dzięki różnym 
możliwościom montażu: montaż na szynie DIN, 
montaż bezpośredni lub klejenie. Kolejną zaletą 
jest możliwość szybkiego przyłączania wstępnie 

Produkty

Łatwe podłączanie przewodów

okolicznościach, tzn. jest częściowo obowiązkowe. 
W Niemczech kwestia ta jest uregulowana od 
ponad roku normą DIN VDE 0100-420:2016-
02. Instalacja detektorów AFDD jest zalecana w 
szczególności w budynkach, w których stale lub 
czasowo przebywają ludzie, a także w których 
przechowywane są dobra, których odtworzenie 
w razie pożaru byłoby niemożliwe (np. muzea) lub 
przedmioty o wyjątkowo wysokiej wartości. Do 
chronionych budynków należą również obiekty 
infrastrukturalne, takie jak np. dworce kolejowe 
czy lotniska.

Detektor AFDD+ to więcej niż zwykły aparat 
AFDD. Jest to innowacyjne rozwiązanie „3 w 1”, 
łączące w sobie funkcję detektora iskrzenia ze 
zintegrowanym wyłącznikiem nadprądowym i 
wyłącznikiem różnicowoprądowym. Dzięki temu 
produkt ten skutecznie chroni ludzi i mienie przed 
niebezpieczeństwem pożaru spowodowanego 
łukiem elektrycznym.

przygotowanych i sztywnych przewodów dzięki 
bezpośredniemu montażowi Push-in bez użycia 

Następny etap 
ewolucji zabezpieczeń 
przeciwpożarowych: Eaton 
wprowadza detektor iskrzenia 
AFDD+ ze zintegrowanym 
wyłącznikiem MCB/RCD.

Nowy moduł elektroniczny zintegrowany w 
aparacie wykrywa wysokie częstotliwości 
podczas powstawania zwarcia łukowego i 
automatycznie odcina wadliwy obwód.

Ta inteligentna technologia łączy w sobie 
bezpieczeństwo i wygodę. AFDD+ ocenia 
sygnały prądowe, co pozwala skutecznie 
wykrywać zwarcia łukowe i odróżniać je od 
innych sygnałów wysokoczęstotliwościowych 
występujących w sieci – takich jak zwieranie 
i rozwieranie styków bądź praca silników 
elektrycznych. Dzięki temu zachowana jest 
wysoka czułość wykrywania zwarć i nie dochodzi 
do niepożądanego wyzwalania aparatu.

Dzięki technologii cyfrowej dokładność 
działania AFDD+ jest wyższa niż zalecenia 
obowiązujących norm. Urządzenie ułatwia 
zarazem wykrywanie usterek, ponieważ na 
specjalnym wskaźniku widoczna jest przyczyna 
zadziałania. Połączenie funkcji trzech urządzeń 
sprawia, że AFDD+ jest rozwiązaniem nie tylko 
optymalnym kosztowo, lecz również solidnym, 
niezawodnym i łatwym w instalacji.

www.phoenixcontact.com

narzędzi. Montaż poprzeczny na szynie DIN 
i kompaktowa budowa pozwalają osiągnąć 
oszczędność miejsca do 50%.

Bloki rozdzielaczy i bloki zasilania wyposażone 
w 6, 12 i 18 punktów połączeniowych są 
przeznaczone do intuicyjnej i bezpiecznej 
instalacji i dostępne w jedenastu kolorach. Barwne 
przyporządkowanie przewodów i punktów 
połączeniowych zapewnia intuicyjną i pewną 
instalację.   Bloki PTFIX zapewniają elastyczne 
i ekonomiczne rozdzielanie obciążenia i prądu 
sterującego. 
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Oprawy LED są obecnie wykorzystywane niemal 
we wszystkich zastosowaniach oświetleniowych. 
Dzięki swoim parametrom technicznym - 
takim jak znaczne obniżenie kosztów oraz 
energooszczędność - stały się one nieodzownym 
elementem niemal każdego projektu.

Nasi koledzy z sieci sklepów Gibbs & Dandy, 
członka FEGIME UK, niedawno sami się o 
tym przekonali, instalując produkty Enlite 
naszego nowego Preferowanego Dostawcy 
Europejskiego Aurora. Wszystkie zakładane cele 
instalacji nowego oświetlenia zostały osiągnięte: 
poprawiono warunki pracy w magazynie, 
podniesiono atrakcyjność powierzchni sprzedaży 
dla klientów oraz zwiększono oszczędność 
zużycia energii. Według szacunków Gibbs and 
Dandy, spadnie ono o 16 000 kWh miesięcznie, 
co pozwoli obniżyć koszty o 24 000 EUR rocznie.

W nowym katalogu ENLITE Lighting Essentials fi rmy 
Aurora znalazło się szereg nowości zasługujących 

Rozwiązania LED do wszystkich zastosowań

Produkty

na uwagę. Należy do nich uniwersalna oprawa 
E8CX typu „downlight” z możliwością zmiany 
koloru światła - charakteryzuje się ona nie 
tylko klasą szczelności IP65 zapewnianą przez 
odpowiednią ramkę (sprzedawaną oddzielnie), 
ale oferuje także trzy odcienie bieli. Przełączenie 
między nimi następuje za jednym naciśnięciem 
przełącznika znajdującego się w tylnej części 
oprawy.

Idealnym rozwiązaniem w razie potrzeby 
wymiany świetlówek kompaktowych jest nowa 
seria wysokowydajnych, przyciemnianych opraw 
typu „downlight” Lumi-Fit. Mają one różne 
rozmiary i parametry oraz spełniają wymogi 
wielu zastosowań profesjonalnych. Zapewniają 
wysoką skuteczność świetlną (do 100 lm/W) i 
strumień świetlny 4380 lumenów.

Nowa seria opraw LED typu „downlight” o klasie 
szczelności IP44 CurveE odznacza się stylowym 
wyglądem, dodatkową osłoną redukującą 

olśnienie i cofnięciem źródła światła w głąb 
oprawy. Dzięki temu produkty z tej serii idealnie 
sprawdzają się w tych obszarach hoteli i obiektów 
mieszkalnych, gdzie nie jest wymagana ochrona 
przeciwpożarowa, zapewniając zarazem strumień 
świetlny do 800 lm.

Kolejną nowością w popularnej serii opraw GU10 
marki Enlite są przyciemniane oprawy ICE Pro o 
strumieniu świetlnym do 1000 lm. Za sprawą kąta 
wiązki światła wynoszącego 24° i 38°, oprawy 
te są najlepszym rozwiązaniem w przypadku 
wysokich sufi tów, stąd najczęściej stosowane są 
w placówkach handlowych i hotelach.

Nowa, udoskonalona oprawa typu „highbay” 
Ariah2 została przeprojektowana z zastosowaniem 
najnowszej technologii LED. W efekcie powstała 
seria opraw o skuteczności świetlnej 124 lm/W; 
są one nie tylko bardzo energooszczędne, ale 
mają również kompaktowe wymiary.

Blitzschutz-Leitfaden
Zur Unterstützung bei der Planung von Blitz- und 
Überspannungsschutz-Systemen

Kapitel 3 | Das innere Blitzschutzsystem
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Kapazitiv
Kapazitive Einkopplung erfolgt, wenn zwischen zwei 
Punkten mit hohem Potenzialunterschied eine Span-
nung anliegt. Der Ladungstransport über das Medi-
um, welches sich zwischen den Punkten befindet, 
versucht die Potenziale auszugleichen und erzeugt 
dadurch eine Überspannung. (Bild 3.39) 

3.3.1.3 Gebäude- und Raumschirmung 
Kritische Infrastrukturen, wie Rechenzentren, Kraft-
werke, chemische Analge oder Systeme der Energie- 
und Wasserversorgung können gegen die Auswir-
kungen von elektromagnetischen Wellen durch 
geschirmte Räume geschützt werden.

Zur Abschirmungen müssen alle Wände, die Decke 
und der Boden mit leitfähigen Materialien (z. B.: Stahl-
bleche oder Kupferfolien) ausgeschlagen werden. 
Türen und Fenster müssen durch Federkontakte mit 
der Schirmung der Wände verbunden werden. Zu-
sätzlich sind alle Kabeldurchführungen geschirmt 
auszuführen.

Bild 3.39 Kapazitive Einkopplung bei Direkteinschlag
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Nowości z nowego katalogu 
ENLITE fi rmy Aurora.

Firma OBO Bettermann może poszczycić się 
ponad 90-letnim doświadczeniem w dziedzinie 
ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej. 
W oparciu o ten dorobek oraz najbardziej 
aktualne normy i innowacje techniczne firma 
stworzyła nowy przewodnik dotyczący ochrony 
odgromowej. Broszura ułatwia i przyspiesza 
projektowanie instalacji w zakresie ochrony 
odgromowej i przeciwprzepięciowej. W 
publikacji znaleźć można niezbędny zakres 
podstawowych informacji wraz z elementami 
wiedzy specjalistycznej, a także narzędzia 
użyteczne w planowaniu instalacji i doborze 
rozwiązań służących do ochrony budynków 
i systemów. Poradnik  przeznaczony jest dla 
instalatorów i planistów instalacji elektrycznych.

Poradnik dotyczący ochrony odgromowej

Produkty

Z myślą o instalatorach i planistach instalacji elektrycznych, OBO przygotowało narzędzia 
służące do planowania i doboru rozwiązań z zakresu ochrony odgromowej.

www.obo.com

Od lewej: Oprawy downlight ENLITE E8CX, ENLITE ICE PRO oraz ENLITE Ariah2.

Poradnik zawiera przykłady prawidłowej 
realizacji najważniejszej normy dotyczącej 
ochrony odgromowej - DIN 62305, normy DIN 
60364 dotyczącej wykonywania urządzeń z 
zakresu ochrony przeciwprzepięciowej oraz 
normy DIN 18014 „Uziomy fundamentowe”. 
W publikacji znajdują się ponadto przykłady i 
narzędzia pomocnicze do ustalania obciążenia 
wiatrem zgodnie z Eurokodem 1+3.

Poradnik porusza więc wszystkie istotne 
zagadnienia związane z planowaniem ochrony 
odgromowej i przeciwprzepięciowej budynków 
i systemów. Publikację można zamówić online 
lub pobrać ze strony www.obo-bettermann.com.
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Nowe źródła LED typu „spot” ExpertColor GU10 
oferują spektrum kolorów niemal identyczne z 
tym, jakie dają lampy halogenowe. To nowy 
standard w dziedzinie oświetlenia wnętrz. Dzięki 
doskonałej jakości światła, źródła te stanowią 
idealne rozwiązanie w przypadku powierzchni 
handlowych i mieszkalnych, w których istotną 
rolę odgrywa kreowanie atmosfery, oddawanie 
barw i wzornictwo.

Innowacyjna technologia Philips ExpertColor 
oferuje obecnie najlepsze oddawanie barw w 
przypadku opraw LED typu „spot”. W praktyce 
oznacza to wskaźnik oddawania barw 97, 
poprawione oddawanie odcieni czerwieni 
(R9>85) i barw nasyconych, jak również zakres 
ściemniania poniżej 5% strumienia świetlnego. 
Pozwala to efektownie wydobywać realne 
kolory i faktury elementów wyposażenia wnętrz 
i mebli - użytkownik odbiera je dokładnie tak, 
jak chciał tego projektant. Dzięki zastosowaniu 
soczewki z wyżłobieniem w kształcie litery V 

Produkty

uzyskano źródło o minimalistycznym wyglądzie, 
świecące całą powierzchnią. Dlatego pasuje 
ono doskonale do każdego wnętrza.

Obecnie w wielu obiektach hotelowych i 
mieszkalnych nadal stosowane są źródła  
halogenowe typu „spot”. Wynika to z wysokiej 
jakości emitowanego światła. Dotychczas 
na rynku nie było alternatywnych rozwiązań 
oferujących światło o dostatecznie ciepłej barwie, 
dobrym oddawaniu kolorów i dużym zakresie 

Nowe źródła LED typu „spot” 
- ExpertColor z trzonkiem 
GU10 wprowadzone przez 
Philips Lighting - podnoszą 
poprzeczkę w zakresie 
oświetlenia pomieszczeń.

ściemniania. Nowe źródła wprowadzone przez 
Philips rozwiązują ten problem.

Temperatura barwowa źródeł Master LED 
ExpertColor wynosi 2700 K, dzięki czemu 
kreują one ciepłą i komfortową atmosferę w 
pomieszczeniu. W skład serii wchodzą też 
wersje o temperaturze barwowej 3000 K i 
4000 K. Duży zakres ściemniania pozwala 
użytkownikom na regulację natężenia światła 
do dowolnego wymaganego poziomu. 
Źródła łączą doskonałe oddawanie kolorów 
z wysoką skutecznością świetlną przez cały 
okres trwałości, wynoszący 40 000 godzin. 
Dzięki temu stanowią one szczególnie dobre 
rozwiązanie dla sektora hotelowego, gdzie 
są niejednokrotnie eksploatowane przez 24 
godziny na dobę. Trzonek GU10 umożliwia 
również bezproblemową modernizację i łatwe 
przejście na oprawy LED.

Doskonałe oddawanie barw

www.philips.com

Haupa prezentuje nową, poręczną i kompaktową 
praskę  HUPcompact. Długość praski wynosi 
zaledwie 198 mm, a szerokość - 50 mm. Narzędzie 
jest dostępne w czterech wersjach: do końcówek 
tulejkowych, izolowanych końcówek i złączek 
rurkowych, nieizolowanych końcówek i złączek 
rurowych oraz do końcówek konektorowych.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonane 
są z wysokiej jakości materiałów. Korpus 
narzędzia wykonany jest ze stali hartowanej, a 
powierzchnia zewnętrzna pokryta jest matową 
warstwą ochronną w kolorze srebrnym. Dzięki 
temu praska jest bardzo trwała, stanowiąc idealne 
narzędzie w produkcji seryjnej: za jego pomocą 
można wykonać nawet 50 000 zacisków.

Uwagę zwraca dopracowana ergonomia 
narzędzia. Mały rozmiar rękojeści sprawia, 
że również użytkownicy o małych dłoniach 

Produkty

mogą w pełni wykorzystać potencjał praski. 
Zoptymalizowane działanie dźwigni zapewnia 
uzyskanie siły zacisku rzędu 5 kN. Zastosowanie 
osi mimośrodowej pozwala na regulację siły 
nacisku.

W pełni równoległy posuw gwarantuje 

uzyskanie precyzyjnego profilu zacisku. W 
prasce przewidziano zwalnianą blokadę 
wymuszoną. Narzędzie pozwala rzecz jasna 
na wykorzystanie pełnego zakresu zaciskowego 
i pełnej głębokości zacisku.

Lekkie, poręczne i kompaktowe

www.haupa.com

HUPcompact HC01 HUPcompact HC02 HUPcompact HC03 HUPcompact HC04
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Bogate portfolio opraw LED oferowanych przez 
LEDVANCE pod marką OSRAM odpowiada 
na zróżnicowane wymagania w zakresie 
oświetlenia. Przykładem może być opracowany 
przez fi rmę  zamiennik lamp fl uoroscencyjnych. 
Flagowym produktem w tym zakresie jest system 

„SubstiTUBE Connected”. Stanowi on nie tylko 
zamiennik konwencjonalnych świetlówek T8, 
ale również upraszcza i podnosi efektywność 
zarządzania oświetleniem. W skład systemu 
wchodzi także mały czujnik światła dziennego 
i ruchu „SubstiTUBE Connected Sensor”, 
pozwalający na bezprzewodowe podłączenie 
nawet 50 świetlówek LED. Do aktywacji 
systemu zarządzania oświetleniem – tzn. 
bezprzewodowego połączenia poszczególnych 
świetlówek z czujnikiem – wystarczy zwykły 
śrubokręt. Sterowanie oświetleniem w 
zależności od potrzeb pozwala na uzyskanie 
oszczędności energii do 90% w porównaniu z 
konwencjonalnymi lampami fl uoroscencyjnymi.

Nowe produkty od LEDVANCE

Produkty

LEDVANCE skupia się w szczególności na 
oprawach LED. Przykładem nowego produktu 
jest oprawa LED typu „highbay” o mocy 250 W. 
Dzięki silnemu strumieniowi świetlnemu (30 000 
lumenów) jest ona idealnym rozwiązaniem do 
wysokich hal. Skuteczność świetlna lampy jest 

również wysoka i wynosi 120 lm/W. Kolejny nowy 
produkt to Floodlight Asymmetrical - naświetlacz 
LED o asymetrycznym rozsyle światła, który może 
być montowany bezpośrednio na elewacji budynku.

LEDVANCE poszerza również rodzinę produktów 
typu Panel, wprowadzając modele o nowych 
wymiarach, przeznaczone do systemów 
sufi towych o długości modułu 1200 mm. Firma 
proponuje ponadto praktyczne ramki do 
montażu natynkowego kwadratowych modułów 
świetlnych o długości boku 600, 625 i 1200 mm, 
dzięki czemu oprawy te mogą być montowane 
nie tylko w sufi tach podwieszanych.

Wybrane produkty z rodzin Spot, Downlight i 
Panel są teraz dostępne również w wersjach ze 
ściemnianiem, ze wstępnie zaprogramowanym 
sterownikiem DALI. Wprowadzenie kolejnych 
nowości planowane jest na jesień.

www.ledvance.com

Stała innowacyjność produktów 
LEDVANCE spotyka się z 
życzliwym przyjęciem ze strony 
rynku. Firma nie rezygnuje więc 
z przyjętej strategii, czego 
potwierdzeniem są nowe produkty, 
które prezentujemy poniżej.

Przed około 10 laty firma Schneider Electric 
zaprezentowała pierwsze wyroby z linii 
Harmony. Od tego czasu gama produktów 
została poszerzona o tak liczne rozwiązania, 
że obecnie jest to bodaj największa dostępna na 
rynku rodzina przycisków sterujących i lampek 
sygnalizacyjnych. Należą do niej również 
bezprzewodowe piloty zdalnego sterowania 
przemysłowego, przeznaczone do obsługi suwnic 
i żurawi. Harmony stanowi więc wszechstronną 
ofertę elementów wykorzystywanych do 
budowy maszyn i pulpitów sterujących, jak 
również w innych zastosowaniach. Szeroki 
wybór akcesoriów obejmuje także metalowe i 
plastikowe kasety sterujące.

„Harmony” to również adekwatne określenie 
jakości projektowania: oferowane elementy 
pulpitów i urządzeń charakteryzują się 
nowoczesnym, jednolitym, wręcz eleganckim 
wzornictwem. Specjalny zestaw montażowy 

Products

www.schneider-electric.com/control

budowie przystosowanej do najtrudniejszych 
warunków panujących w środowisku 
przemysłowym. Informacje o wszystkich 
dostępnych produktach znajdą Państwo 
pod adresem:

System „SubstiTUBE Connected” może służyć jako 
zamiennik konwencjonalnych świetlówek T8. Podłączenie 
go do czujnika (widoczny na małym zdjęciu) pozwala 
na bezproblemowe stworzenie efektywnego systemu 
zarządzania oświetleniem.

Po lewej: naświetlacz LED Floodlight Asymmetrical. Po prawej: oprawa LED typu „highbay”. Nowe wpuszczane oprawy 
oświetleniowe LEDVANCE idealnie wpisują się w przestrzenie biurowe.

ułatwia prawidłową instalację przycisków i 
osprzętu sygnalizacyjnego z linii Harmony. 
Nowości w ofercie to wyposażenie odpowiednich 
komponentów w porty USB i RJ45 oraz nowe 
potencjometry i timery.

Asortyment obejmuje ponadto komponenty o 

One stop shop
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Produkty

PAWBOL to uznany w Polsce i Europie producent 
osprzętu elektrotechnicznego, który od prawie 30 
lat zapewnia kompleksową obsługę produktową 
z dziedziny elektroinstalacji. Firma w oparciu 
o wieloletnie doświadczenie z powodzeniem 
wprowadza do oferty nowe produkty, aktualnie 
oferując ponad 2000 pozycji. Najprężniej 
rozwijającą się grupą produktową są oprawy 
oświetleniowe, ponadto firma oferuje produkty z 
zakresu osprzętu siłowego, puszek instalacyjnych, 
listew zaciskowych i instalacji odgromowej. 

WŁASNY DZIAŁ BADAWCZO- 
ROZWOJOWY

Ogromnym atutem firmy wpływającym na jej 
rozwój oraz systematyczne poszerzanie oferty 
produktowej jest własny Dział Badawczo 

– Rozwojowy, który od ponad dwóch lat z 
powodzeniem wdraża innowacyjne rozwiązania, 
zarówno dla produktów, jak i produkcji. Dzięki 
odpowiednim oprogramowaniom oraz 
urządzeniom zapewniane są nowe możliwości 
wsparcia sprzedaży. 

PROJEKTOWANIE OŚWIETELENIA I 
WSPARCIE TECHNICZNE

Początkiem bieżącego roku powstało w firmie 
PAWBOL nowe laboratorium fotometryczne 
wyposażone o nowoczesną, zaawansowaną 
aparaturę pomiarową : 

–  TUNEL FOTOMETRYCZNY- urządzenie, które 
pozwala mierzyć charakterystyki w zakresie 
światłości, wykorzystywane do dokładnego 
charakteryzowania opraw oświetleniowych

–  Lumenomierze – kule Ulbrichta- urządzenia 
pozwalające na pomiar całkowitego strumienia 
świetlnego emitowanego przez źródło światła, 
dodatkowo wykorzystywane są do pomiarów 
kolorymetrycznych

Tunel fotometryczny oraz kule Ulbrichta 
pozwalają na wykonanie profesjonalnych 

PAWBOL – rozwój i innowacyjność!

www.pawbol.com

badań w zakresie właściwości fotometrycznych 
stosowanych źródeł światła. Inżynierowie 
PAWBOL zajmują się również projektowaniem 
oświetlenia za pomocą programu DIALUX, 
który umożliwia przeprowadzenie symulacji 
oświetlenia przy użyciu danych fotometrycznych. 
Dialux daje możliwość projektowania 
oświetlenia zarówno dla całych budynków, 
jak i pojedynczego pomieszczenia. Posiadane 
urządzenia oraz planowanie oświetlenia dają 
gwarancję wysokiej jakości źródeł światła 
LED, a własne laboratorium fotometrycznego 
pozwala na ciągłe doskonalenie produktów oraz 
projektowanie oświetlenia zgodnie z normami. 

OŚWIETLENIE PAWBOL

Oferta oświetlenia PAWBOL systematycznie 
poszerzana jest o nowe produkty. W ostatnim 
czasie wprowadzono dwa nowe modele opraw- 
KALIPSO i HERA oraz nowa serię lampek LED 
SILVER LINE. Oprawy oświetleniowe wdrażane 
do oferty PAWBOL cechuje wysoka odporność 
mechaniczna oraz stopień szczelności. Nowe 
lampki LED MAGIC I SPACE serii SILVER LINE 
to innowacyjne i energooszczędne oświetlenie 
służące zarówno do celów dekoracyjnych, jak 
i orientacyjnych. 

Ciągły rozwój, wysoka jakość oferowanych usług, 
elastyczność w działaniu to elementy, które 
przyczyniły  się do tego, że firma PAWBOL stała 
się godnym zaufania partnerem biznesowym.

KULA ULBRICHTA

TUNEL FOTOMETRYCZNY
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graphite.pl
* 25 lat gwarancji oraz certyfikat TUV M + T (Monitoring + Testing) 
posiadają wybrane produkty NEO - szczegóły na stronie neo-tools.com* 25 lat gwarancji oraz certyfikat TUV M + T (Monitoring + Testing) 

posiadają wybrane produkty NEO - szczegóły na stronie neo-tools.com graphitepro.pl

*

*
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Liga Światowa w Piłce Siatkowej to jedna z 
najważniejszych imprez międzynarodowych 
drużyn męskich. W czerwcu w Polsce odbyły 
się kwalifikacje I fazy LŚ do grupy Final Six 
2017. Cztery mecze odbyły się w Łodzi, gdzie 
znajduje się centrala FEGIME Polska. Cała Polska 
kibicowała swojej drużynie - oczywiście również 
nasi koledzy z FEGIME Polska.

17 czerwca Polska pokonała drużynę z Iranu, 
uzyskując wynik 3:0. Co więcej, kapitan 
reprezentacji Polski, Michał Kubiak, zdobył 

Zwycięstwo dla Polski!
FEGIME Polska

nagrodę dla najlepszego zawodnika - MVP. 
Marta Kulza, CEO FEGIME Polska, została 
poproszona przez sponsora, fi rmę Polkomtel, 
o wręczenie Michałowi Kubiakowi nagrody, jako 
że nasi koledzy z Polski należą do kluczowych 
klientów firmy Polkomtel.  Nagroda została 
wręczona w obecności 8 000 fanów piłki 
siatkowej - FEGIME Polska z dumą wzięło udział 
z tym wydarzeniu.

www.fegime.pl

SPOTKANIA

13.09. – 15.09.17 Walne Zgromadzenie Wspólników, Taormina, Sycylia

15.10. – 21.10.17 FAMP Moduł 4, Berlin

06.11.17 Spotkanie Zarządu, Monachium

w22.11.17  Spotkanie Europejskiego Komitetu Specjalistów IT, Madryt

22.11. – 24.11.17 Spotkanie Udziałowców, Madryt

FEGIME GmbH
Gutenstetter Str. 8e
(D) 90449 Nürnberg
Germany

Tel 0049 (0) 911 641 899 0
Fax 0049 (0) 911 641 899 30
E-Mail info@fegime.com

FEGIME Advanced Management Pro-
gramme (FAMP) okazał się być wielkim 
sukcesem, sądząc po ostatnim spotkaniu 
w 2016 r. w Ashridge Business School. 
W tym roku nasze kolejne pokolenie 
przedsiębiorców spotyka się w Berlinie 
w dniach 15-21 października. Szkolenie 
zostanie przeprowadzone przez ESCP Eu-
rope, pierwszą i najstarszą szkołę biznesu, 
założoną w Paryżu w 1819 r.

Mamy już komplet uczestników, jednak w 
późniejszym terminie mogą pojawić się 
wolne miejsca w przypadku rezygnacji 
któregoś z uczestników. Dodatkowe infor-
macje można uzyskać w centrali FEGIME w 
Norymberdze.

Prosimy o kontakt z Alexandrą Fröhlich:
a.froehlich@fegime.com
+ 49 911 64 18 99 13

Komplet uczestników 
na FAMP w Berlinie.

30 czerwca 
w Europie po raz 
drugi świętowano Dzień 
FEGIME. Oddział główny FEGIME 
otrzymał tak wiele materiałów z tego 
wydarzenia, że na publikację wszystkich 
w tym numerze newslettera nie starczyło 
już miejsca. W związku z powyższym z 
przyjemnością zawiadamiamy, że spek-
takularne zdjęcia oraz opisy obchodów 
naszego dnia w różnych krajach zostaną 
opublikowane w kolejnym numerze.




