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Szanowni Państwo,

zastanawialiście się kiedyś czy panele fotowoltaiczne są bezpieczne? Wszędzie, gdzie mamy do 
 czynienia z energią elektryczną, istnieje zagrożenie pożarowe. Również instalacje fotowoltaiczne, jak 
 każdy system produkujący prąd, mogą ulec samozapłonowi. Z tego powodu zrodziła się idea produkcji 
paneli fotowoltaicznych wyposażonych w systemy do wykrywania i gaszenia pożaru.

Fotowoltaika jest najdynamiczniej rozwijającym się segmentem energetyki odnawialnej w Polsce. 
 Powstaje coraz więcej zwłaszcza tzw. małych instalacji, z których energia wykorzystywana jest na 
potrzeby własne inwestora. Ogniwa fotowoltaiczne są coraz efektywniejsze, ale powinny być również 
 bardziej bezpieczne.

Pomysł produkcji paneli fotowoltaicznych wyposażonych w systemy do wykrywania i gaszenia pożaru 
zrodził się z połączenia trzech kwestii: moich osobistych zainteresowań w obszarze energii odnawialnej, 
doświadczenia w zakresie systemów bezpieczeństwa oraz coraz bardziej rozwijającego się i widoczne-

go w naszym społeczeństwie trendu proekologicznego. Jeszcze przed powstaniem samego pomysłu 
na projekt, wyposażyłem w instalację fotowoltaiczną swój prywatny dom, po czym zagłębiając się coraz 
bardziej w temat energii odnawialnej i koegzystujących z tym zagrożeń, zauważyłem jak wielkie niebez-

pieczeństwo może to za sobą nieść.

Firma, której jestem właścicielem, od wielu lat zajmuje się instalacją systemów bezpieczeństwa, w tym 
systemów przeciwpożarowych, w głównej mierze w obiektach i na terenach kolejowych. Prace te ob-

warowane są wieloma szczegółowymi wymaganiami, dlatego też produkowany i instalowany przez nas 
sprzęt musi spełniać najwyższe normy. Dlaczego w takim razie, tak wygórowanych norm  bezpieczeństwa 
nie miałyby spełniać panele fotowoltaiczne, którymi niejednokrotnie pokrywane są całe połacie dachów 
budynków użyteczności prywatnej i publicznej? 

Odpowiedź na to pytanie zainicjowała prace badawczo-rozwojowe zmierzające ku znalezieniu, jak 
najbardziej zbliżonego do optymalnego, rozwiązania w/w problemów. Po wielu miesiącach badań 
 własnych, jak i szeroko zakrojonej współpracy z jednostkami naukowymi i instytucjami badawczymi, 
wreszcie powstał projekt panela fotowoltaicznego wyposażonego w system do wykrywania i gaszenia 
pożaru. Rozwiązanie to zostało opatentowane przez UPRP (nr patentu 231094). Firma P.P.H.U. „Zalfon” 
jest jedynym w Polsce producentem tego bezpiecznego i komfortowego rozwiązania – paneli fotowolta-

icznych wyposażonych w systemy do wykrywania i gaszenia pożaru.

Ze swojej strony chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do skorzystania z oferty produktowej i usłu-

gowej mojej firmy. W dalszej części przedmiotowego opracowania, znajdą Państwo więcej szczegółów 
dotyczących oferowanych przez nas produktów, jak i wykonywanych usług.

z poważaniem,

Właściciel P.P.H.U. „Zalfon”
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O FIRMIE
OD 

1990

Przedsiębiorstwo produkcyjno – handlowo – usługowe „Zalfon” jest firmą rodzinną, która 
działa na rynku polskim już od wielu lat. Historia naszej firmy sięga lat 90, czyli czasu burzliwych prze-

mian ustrojowych i gospodarczych. Właśnie w 1990 roku zostało założone Przedsiębiorstwo Wielo-

branżowe „Zalfon”, którego właścicielem był Sławomir Zalewski – ojciec obecnego właściciela P.P.H.U. 
„Zalfon” – Daniela Zalewskiego. Bazując on na swojej wiedzy, doświadczeniu oraz zamiłowaniu do 
elektroniki zbudował podwaliny obecnego obszaru działalności w zakresie teletechniki. Po przejęciu 
firmy przez syna, w miarę upływu lat, P.P.H.U. „Zalfon” zaczęło rozszerzać zakres działalności o branże 
projektowe, produkcyjne i instalacyjne, jednocześnie rozwijając obszar badawczo – rozwojowy, który 
przynosi nowoczesne rozwiązania w dziedzinie telekomunikacji.

Obecnie firma jest zarządzana przez doświadczoną kadrę menedżerską, która kultywując dotychczaso-

we tradycje i wartości, rozwija firmę na nowych płaszczyznach działania, wynikiem czego jest obecność 
P.P.H.U. „Zalfon” na inwestycjach, z zakresu szeroko rozumianej teletechniki, w obrębie całego kraju 
oraz rozwój produkcji przemysłowej w zakresie energii odnawialnej, obróbki blach i zaawansowanej 
elektroniki.

Misją naszej firmy jest dostarczanie Klientom i użytkownikom końcowym nowoczesnych i bezpiecznych 
rozwiązań opartych o najnowsze technologie. Abyśmy byli w stanie temu sprostać nieustannie kształ-
cimy naszą kadrę inżynierską, rozwijamy nasze produkty w oparciu o własne, jak i krajowe know-how, 
a także dbamy o solidną organizację pracy naszego przedsiębiorstwa.
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O FIRMIE

1990
Powstaje firma

Zalfon
Założycielem

i pomysłodawcą firmy
jest Sławomir Zalewski.

Elektronik, inżynier.

2000
P.P.H.U. Zalfon.
Firma ciągle się

rozwija. Dołącza do niej
syn Pana Sławomira –

Daniel.

2003.01.02
Daniel Zalewski

staje się właścicielem
firmy P.P.H.U. Zalfon.

2010.09
Pierwsze duże zlecenie

z rynku kolejowego,
które zaowocowało

długoterminową
współpracą.

2014.11
W głowach młodych
inżynierów Daniela 

i Arkadiusza Zalewskich
rysuje się pomysł

zabezpieczenia paneli
fotowoltaicznych przez

samozapaleniem.

2015.02
Rozpoczęcie badań

nad panelami
fotowoltaicznymi.

2015.09.28
Zakup działek

w Lubartowskiej
Strefie Ekonomicznej
w drodze przetargu
nieograniczonego

pod budowę nowego
zakładu produkcyjnego.

2016.07
Zakończenie badań

nad panelami
fotowoltaicznymi.

P.P.H.U. Zalfon to zespół ambitnych osób,
programistów CNC, konstruktorów,
operatorów maszyn i inżynierów.
Jesteśmy w stanie podjąć się i wykonać każde zlecenie.

19901990 20002000 20032003 20102010 20142014 20152015 20152015 20162016

OD 

1990
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2016.08.13
Złożenie wniosku do
Urzędu Patentowego

Rzeczypospolitej
Polskiej. P.418229.

2016.10.05
Udział

w Międzynarodowych
Targach Elektroniki
oraz Fotowoltaiki
w Tajpej, Tajwan.

2016.10.11
Złożenie wniosku
o dofinansowanie
do Państwowej

Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości.

2017.04.24
Dotacja z PARP.

Otrzymanie dotacji
z PARP na produkcję

paneli fotowoltaicznych.

2017.06.12
Rozpoczęcie budowy

nowego zakładu
produkującego

panele fotowoltaiczne
z systemem gaszenia.

2020.07
Rozpoczęcie 

produkcji paneli
fotowoltaicznych
z samoczynnym

systemem gaszenia.

20162016 20162016 20162016 20172017 20172017 20202020
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PRODUKCJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

Fotowoltaika to jedyna z technologii OZE, która nie wzbudza społecznych oporów. W porównaniu do 
wiatraków czy biogazowni, lokalne społeczności nie protestują przeciw inwestycjom, a inwestorzy pla-

nujący realizację elektrowni słonecznych nie spotykają się z protestami.

Elektrownie fotowoltaiczne zawsze spotykają się z przychylnością władz lokalnych i mieszkańców. 
Związane jest to z tym jaki wpływ na bezpośrednie otoczenie ma elektrownia słoneczna. Nie emituje 
ona ani dźwięku ani hałasu, a ponadto jej wpływ na lokalny krajobraz jest znikomy ze względu na niską 
zabudowę.

Dzięki pomysłowi, własnemu uporowi i dotacji unijnej zbudowaliśmy w Lubartowie fabrykę paneli foto-

woltaicznych. Jesteśmy bezpośrednim producentem paneli fotowoltaicznych wyposażonych w system 
do wykrywania i gaszenia pożaru.

Linia produkcyjna to najnowocześniejsze rozwiązania pozwalające na detailing w każdym segmencie 
produkcji panela. Wykwalifikowana kadra pracowników dba o jakość produkcji od samego początku 
procesu produkcyjnego, aż do momentu spakowania paneli do transportu.

PANELE FOTOWOLTAICZNE  
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PANELE FOTOWOLTAICZNE Z SYSTEMEM GASZENIA

330 Wp 380 Wp
Wymiary 1956×992×40 [mm]

Cele 72 szt.

Moc pojedynczej celi ≥ 4,58 Wp

Sprawność 18,8%

Moc panela ≥ 330 Wp

Wymiar pojedynczej celi 156,75×156,75 [mm]

Najnowsza technologia 5BB

Wymiary 1956×992×40 [mm]

Cele 72 szt.

Moc pojedynczej celi ≥ 5,27 Wp

Sprawność 22,3-23,3%

Moc panela ≥ 380 Wp

Wymiar pojedynczej celi 156,75×156,75 [mm]

Najnowsza technologia 5BB

PANEL 
POLIKRYSTALICZNY

5 bus barów 
w ogniwie

1956 [m
m

]

40
 [m

m]

992 [mm]

40
 [m

m]

PANEL 
MONOKRYSTALICZNY

5 bus barów 
w ogniwie

1956 [m
m

]

992 [mm]
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PANELE FOTOWOLTAICZNE  

PANELE FOTOWOLTAICZNE Z SYSTEMEM GASZENIA

JAK ZBUDOWANY JEST PANEL?
 Szyba hartowana  –  (szkło solarne o niskiej zawartości żelaza) – chroni ogniwa przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, zapewnia wysoką przepuszczalność światła oraz odporność.
 Folia EVA  –  łączy się z powierzchnią ogniwa dzięki czemu uzyskujemy niwelację nierówności, 

wzmacnia wytrzymałości mechaniczne adhezyjne i kohezyjne ogniwa, poprawia 
odporność na promieniowanie UV oraz zwiększa współczynnik transparentności.

 Matryce ogniw  – ogniwo fotowoltaiczne polikrystaliczne lub monokrystaliczne.
 Folia Tedlar®  –  zabezpiecza powierzchnię pod względem mechanicznym, chemicznym i elek-

trycznym.
 Płyta gasząca –  element zabezpieczający przez który dostaje się środek gaśniczy do wnętrza panela.
 Aluminiowa rama  –   nadaje sztywność panelowi fotowoltaicznemu oraz zabezpiecza najbardziej 

wrażliwe części przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zasada działania
System kontrolujący temperaturę wewnątrz panela w chwili powstania różnicy temperatur (gwałtownego 
wzrostu temperatury) uruchomi odpowiedni sterownik, który do wnętrza panelu wtłoczy środek gaśniczy 
w postaci gazu. Dodatkowo panele fotowoltaiczne zostaną rozłączone pomiędzy sobą. Temperatura we 
wnętrzu jest monitorowana przez cały czas. Dzięki takiemu rozwiązaniu unikniemy pożaru oraz pora-

żenia prądem.
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Bezpieczeństwo
System kontroluje w sposób ciągły temperaturę 
w panelach. W przypadku wystąpienia zagrożenia 
potrafi rozłączyć panele oraz zgasić je wysyłając 
do każdego z nich środek gaśniczy. Nasze roz-

wiązanie jest bezpieczne dla Ciebie oraz środo-

wiska. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Komfort
Automatyczne monitorowanie i pomiar pracy każ-

dego jednostkowego panela PV w trybie ciągłym 
pozwala na bardzo wczesną reakcję i wyelimi-
nowanie uszkodzonego panela, uniemożliwiając 
jego dalszą destrukcję.

Szybkość przyrostu temperatury w jednostce 
czasu spowoduje wygenerowanie zdarzenia alar-
mowego. W dostępnych na rynku światowym 
panelach fotowoltaicznych funkcjonalność ta nie 
występuje.

Innowacyjność
Rozłączenie szeregowej struktury połączeń 
 paneli PV pozwala na bezpieczne prowadzenie 
prac konserwacyjnych lub przeprowadzenie sku-

tecznej akcji gaśniczej. W dostępnych na rynku 
światowym panelach fotowoltaicznych funkcjo-

nalność ta nie występuje.
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Panele fotowoltaiczne nazywane potocznie modułami lub panelami słonecznymi / PV, służą wytwarza-

niu prądu stałego, który następnie przy pomocy inwertera (falownika) zamieniany jest na prąd zmienny. 
Mogą one być instalowane zarówno na dachu nachylonym, jak i płaskim. Praktykowanym sposobem, 
jest także montaż paneli na gruncie bądź elewacji budynku. Jak widać jest to nieinwazyjna technolo-

gia produkcji energii elektrycznej, która jest dostępna praktycznie dla każdego. Wyposażenie budynku 
w instalację solarną poprawia w znacznym stopniu komfort jego użytkowania, zarówno w sensie eko-

nomicznym jak i praktycznym. Nie trzeba się dłużej zastanawiać, czy wyposażenie własnego domu 
w klimatyzację lub pompę ciepła nie zrujnuje domowego budżetu – dzięki instalacji PV, wzrost kosztów 
energii będzie nieodczuwalny.

Bezpieczeństwo • Innowacja • Komfort

PANELE FOTOWOLTAICZNE  



PARK MASZYNOWY

NOWOCZESNY PARK MASZYNOWY

Nowoczesne maszyny to precyzja, ergonomia, wydajność i doskonała jakość usługi. Dysponując 
 parkiem maszynowym jesteśmy w stanie obsłużyć wiele branż przemysłu tworząc dla Państwa produk-

ty najwyższej jakości.
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 PARK MASZYNOWY

TRUBEND SERII 5000

Prasa krawędziowa uznanej na świecie firmy 
TRUMPF, która dzięki zastosowaniu licznych in-

nowacji usprawnia proces produkcji, zwiększa 
wydajność i ergonomię, oraz zapewnia pełną kon-

trolę procesu obróbki.

Oferujemy:
• Gięcie blach na prasie krawędziowej 

sterowanej numerycznie z gwarancją 
uzyskania precyzji i powtarzalności detali 
nawet w przypadku dużych serii.

• Szerokie zaplecze narzędzi gnących (stempli 
i matryc) daje nam możliwość wykonywania 
detali o różnym poziomie skomplikowania 
i gabarytu.

Dane techniczne:
• Siła nacisku 850 kN.
• Długość krawędzi gięcia 2210 mm.
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TRUMATIC 1000 FIBER

Połączenie obróbki laserowej i wykrawania. Laser CNC zapewnia bardzo szybkie i precyzyjne cięcie 
blach, z dokładnością do 0,1 mm dzięki czemu mamy 100% gwarancji uzyskania powtarzalności wyko-

nywanego detalu. Moduł wykrawania pozwala na skrócenie czasu produkcji i obniżenie kosztów w przy-

padku wykonywania powtarzalnych otworów.

Oferujemy:
• Wycinanie laserem CNC detali 

o nieregularnych i skomplikowanych kształtach.
• Minimalne zużycie materiału poprzez 

optymalne rozłożenie detali na arkuszu blachy.
• Wysoka jakość ciętych krawędzi i powierzchni.
• Perforowanie powierzchni.
• Przy jednokrotnym mocowaniu arkusza 

możemy wykonać kilka operacji 
technologicznych (gwintowanie, przetłaczanie 
otworów wentylacyjnych, rowkowanie).

Dane techniczne:
• Maksymalny wymiar obrabianego 

arkusza: 3000×1500 mm.
• Siła wykrawania: 165 kN.
• Moc lasera: 3000 W.

Możliwości cięcia:
• Stali konstrukcyjnej do 6 mm grubości.
• Stali nierdzewnej do 6 mm grubości.
• Miedzi do 6 mm grubości.
• Mosiądzu do 6 mm grubości.
• Aluminium do 5 mm grubości.

AUTOMAT DO WYLEWANIA USZCZELEK

Wylewana uszczelka (szybko reagująca) z pianki 
poliuretanowej jest dziś jedną z najbardziej za-

awansowanych technologii uszczelniania w prze-

myśle. Jest w stanie wytrzymać wielokrotnie za-

mykane złącza bez utraty swoich właściwości. 
Charakteryzuje się odpornością na temp. nawet 
do 90°C.

Automatyczne nakładanie dwuskładnikowej 
uszczelki za pomocą głowicy dozującej umożli-
wia elastyczne dopasowanie kształtu uszczelki 
do detalu, pozwala znacząco obniżyć koszty pro-

dukcji przy jednoczesnym zachowaniu parame-

trów mechanicznych i wymiarowych.
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TRULASER WELD 5000

TruLaser Weld 5000 – robot do automatycznego spawania laserowego. Pozwala na wykonanie zarów-

no głębokich i wytrzymałych spoin jak i estetycznych, gładkich spawów praktycznie nie wymagających 
dalszej obróbki.

Dzięki zastosowaniu technologii spawania CNC oferujemy:
• Spoiny wysokiej jakości, jednolite na całej długości (z gwarancją zachowania powtarzalności).
• Detale z minimalnymi odkształceniami (dzięki ograniczeniu do minimum ilości ciepła dostarczanego 

podczas procesu spawania).
• Oszczędność czasu i pieniędzy na obróbkę wykończeniową.
• Możliwość spawania w 100% szczelnych form.
• Uzyskanie dokładności na poziomie +/- 0.05 mm.

PARK MASZYNOWY

RIV 2450 – PRASA PNEUMATYCZNA
W pełni pneumatyczna prasa, która zapewnia nam 
wysoką wydajność pracy, obniżenie kosztów pro-

dukcji, powtarzalność w przypadku dużych serii oraz 
gwarancję otrzymania wytrzymałego połączenia.

Oferujemy:
• Szybkie mocowanie elementów złącznych.
• Wciskanie tulei, kołków i nakrętek blisko 

krawędzi lub zagięcia.
• Wciskanie elementów w zagiętych detalach 

o skomplikowanym kształcie lub dużych 
gabarytach.

• Dostosowanie odpowiedniej siły w zależności 
od grubości i rodzaju materiału.

Dane techniczne:
• Ciśnienie 6-8 bar.
• Siła nacisku do 7 ton.
• Maksymalna grubość materiału 3 mm.
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PRAK MASZYNOWY

DESEN DSP1008
Automatyczna drukarka szablonowa do nakłada-

nia pasty lutowniczej.

MECHATRONIKA M10V ORAZ MX80
Automaty Pick and Place do precyzyjnego ukła-

dania komponentów SMD na płytkach drukowa-

nych. Automat montażowy M10V oraz MX80 jest 
uniwersalnym urządzeniem do nakładania ele-

mentów SMD na płytki obwodów drukowanych 
i podłoża ceramiczne układów hybrydowych. 
Urządzenie wyróżnia nowoczesna konstrukcja 
mechaniczna, wizyjny system centrowania ele-

mentów i rozpoznawania położenia płytki oraz 
przyjazny dla użytkownika system sterujący opar-
ty o platformę Windows 10. Proste programowa-

nie oraz łatwe przezbrajanie umożliwia opanowa-

nie obsługi urządzenia w ciągu kilku godzin.

MECHATRONIKA MR260 
Piec do lutowania rozpływowego.
Konwekcyjny piec tunelowy MR260 jest uniwer-
salnym urządzeniem do lutowania rozpływowego 
podzespołów SMD na płytkach obwodów druko-

wanych oraz suszenia past i klejów. Cyrkulujące 
gorące powietrze zapewnia wysoką stabilność 
parametrów procesu lutowania, niezależnie od 
wielkości płytki PCB. Urządzenie wyróżnia zwarta 
konstrukcja mechaniczna z uchylną górną osłoną 
i z siatkowym transporterem płytek PCB. Para-

metry lutowania i zarejestrowane profile wyświe-

tlane są na 17” monitorze LCD.

WTRYSKARKA ENGEL VICTORY VC 500/120
To idealna maszyna do wszechstronnych zasto-

sowań i najróżniejszych technologii. Zwłaszcza, 
że „bezkolumnowa” oznacza zalety tam, gdzie 
wielu nawet ich nie podejrzewa. Doskonała rów-

noległość płyt zapewnia niezwykle równomierny 
rozkład siły zwarcia i optymalną ochronę formy. 
To również, nawet w przypadku zastosowań 
wielogniazdowych, jest gwarancją stałej jakości. 
Dodatkowo wtryskarka ENGEL Victory dzięki wy-

dajnemu napędowi wyróżnia się również szcze-

gólnie niskim zużyciem energii. Z korzyścią dla 
środowiska, a przede wszystkim dla budżetu 
użytkownika.

PARK MASZYNOWY
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SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 
OSÓB I MIENIA

Oferujemy projektowanie i zabudowę systemów 
technicznej ochrony osób i mienia realizowanej 
w formie zabezpieczenia technicznego. Korzysta-

my ze sprawdzonych i niezawodnych rozwiązań 
wiodących w tej branży firm.

Dysponujemy systemem telewizji przemysłowej 
dla przejazdów kolejowo-drogowych kategorii 
A, F oraz SKP – TVU-IPA zgodnym z instrukcją 
 Ie-118, B – TVU-IPB dla przejazdów kategorii B 
zgodnym z instrukcją Ie-111.

TELEKOMUNIKACJA DLA KOLEJNICTWA

W tej branży firma oferuje projektowanie oraz budowę – wykonanie w zakresie:
• Światłowodowych i miedzianych linii kablowych.
• Systemów telewizji przemysłowej.
• Instalacji teletechnicznych oraz innych systemów bezpieczeństwa.

Przedsiębiorstwo dysponuje własnym zapleczem technicznym:
• Maszyny budowlane: minikoparki i wiertnice.
• Środki transportu: samochody dostawcze i osobowe, przyczepy.
• Maszyny i urządzenia: sprężarki, agregaty prądotwórcze.
• Urządzenia specjalistyczne: spawarki do światłowodów, lokalizatory i przyrządy pomiarowe.

SYSTEMY TELETECHNICZNE
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OPROGRAMOWANIE
DLA KOLEJNICTWA

Dbając o najwyższy rozwój naszych usług prowa-

dzimy również działalność programistyczną. 

Do naszych programistów należy:
• Programowanie specjalistycznych 

układów mikroprocesorowych.
• Programowanie – uczenie – wykorzystanie 

sieci sztucznej inteligencji.
• Programowanie urządzeń dla kolejnictwa.
• Tworzenie oprogramowania użytkowego 

wykorzystywanego przez kolej.
Posiadamy własne zaplecze badawcze wyposa-

żone w najnowszy sprzęt pomiarowy.

SYSTEMY
PRZECIWPOŻAROWE

W systemach pożarowych jesteśmy od począt-
ku lat 90-tych. Wykonaliśmy setki wdrożeń sys-

temów przeciwpożarowych w instytucjach uży-

teczności publicznej takich jak: urzędy, stadiony, 
hale targowe – produkcyjne i wiele innych. Zaj-
mujemy się projektowaniem, zabudową syste-

mów  nowych jak i już istniejących do wykrywania 
i automatycznego gaszenia pożaru. Oferujemy 
serwis gwarancyjny jak i pogwarancyjny. Obsłu-

gujemy kompleksowo firmy i instytucje świadcząc 
usługi po instalatorskie.

Bazujemy na sprawdzonych i niezawodnych
urządzeniach czołowych marek.

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO
GASZENIA POŻARU

Systemy automatycznego gaszenia to rozwią-

zanie, które ostrzeże w chwili pożaru i podejmie 
samoczynną próbę ugaszenia pożaru poprzez 
urządzenia gaśnicze podłączone pod centralę 
automatycznego gaszenia.

Centrala automatycznego gaszenia odbierze sy-

gnał z czujników, uruchomi urządzenia gaśnicze, 
wyda alarmujące sygnały dźwiękowe.
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SYSTEM KONTROLI OTWARCIA POKRYW 
STUDNI KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ

Adresowalny, rozproszony system pozwalający na kontrolę wizualną stanu otwarcia pokryw studni ka-

nalizacji teletechnicznej dzięki aplikacji komputerowej działającej w systemie Windows (7, 8, 10), która 
jest integralną częścią SKOP. System pozwala na kontrolowanie stanu położenia pokryw studni ka-

nalizacji teletechnicznej znajdujących się nawet w bardzo odległych lokalizacjach. Oprogramowanie 
lokalne dołączone do systemu napisane jest w sposób przejrzysty, czytelny oraz nieabsorbujący swoją 
obecnością obsługi odpowiedzialnej za nadzór nad pracą całego systemu SKOP. 

SYSTEM AUTOMATYCZNEGO 
GASZENIA TYPU ZLGXR-RACK 

Jednosferowy automatyczny system wykrywania 
pożaru, ochrony przeciwpożarowej oraz sygnali-
zacji włamania i napadu w szafach telekomuni-
kacyjnych w standardzie 19”. Wysokość monta-

żowa to 2U. System przeznaczony jest do szaf 
o kubaturze do 5 m3. Urządzenie jest bezpiecz-

ne dla urządzeń elektronicznych oraz nośników 
danych. Środek gaśniczy nie powoduje żadnych 
uszkodzeń, nie przewodzi prądu, nie wywołuje 
korozji. Urządzenie posiada dodatkowe oprogra-

mowanie do wizualizacji wszystkich systemów na 
ekranie  monitora.

Przeznaczenie: sygnalizacja o pożarze wykry-

tym przez zintegrowane czujniki, sygnalizacja 
o nieautoryzowanym dostępie do szafy, przeka-

zanie informacji o pożarze, awarii, nieautoryzo-

wanym dostępie do centrum monitoringu. 

METALOWE SZAFY 
TELEINFORMATYCZNE 19” 

Produkowane przez nas szafy teleinformatyczne (zewnętrzne, wewnętrzne oraz stojaki RACK) odporne 
są na negatywny wpływ czynników zewnętrznych, tj. opady deszczu i śniegu, promieniowanie UV, wy-

sokie zapylenie oraz na ingerencję osób trzecich. Ich głównych zadaniem jest pełna ochrona znajdują-

cych się w ich wnętrzu urządzeń oraz utrzymanie wymaganych warunków temperaturowych.

PRODUKTY
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SYSTEM TELEWIZJI 
UŻYTKOWEJ TVU-IPA 

System przeznaczony jest do monitorowania 
obiektów kolejowych, obserwacji przejazdów ko-

lejowo-drogowych kategorii A, F i SKP (Stwier-
dzanie Końca Pociągu). Oparty jest o technologię 
cyfrową IP wysokiej rozdzielczości, co umożliwia 
bezstratne przesyłanie obrazu i dźwięku. System 
jest zgodny z instrukcją Ie-118 wprowadzoną 
przez PKP PLK S.A. uchwałą nr 1176/2016 z dnia 
29.11.2016 r.

SYSTEM TELEWIZJI 
UŻYTKOWEJ TVU-IPB 

System przeznaczony jest do monitorowania 
obiektów kolejowych, obserwacji przejazdów ko-

lejowo-drogowych kategorii B. Oparty jest o tech-

nologię cyfrową IP wysokiej rozdzielczości, co 
umożliwia bezstratne przesyłanie obrazu. Sys-

tem jest zgodny z instrukcją  Ie-111 wprowadzoną 
przez PKP PLK S.A. uchwałą nr 36/2014 z dnia 
07.10.2014 r.
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LPR – LICENCE PLATE RECOGNITION
– SYSTEM IDENTYFIKACJI TABLIC REJESTRACYJNYCH

System wykorzystujący najnowocześniejszą technologię sieci neuronowych, skuteczność odczytu po-

nad 90%, identyfikuje tablice na przejazdach kolejowo-drogowych, może być wykorzystany w innym 
miejscu. Rozwiązanie nie wymaga dostępu do sieci Internet. Możliwość budowania bazy danych z od-

czytanymi tablicami, wyszukiwania numerów rejestracyjnych w oparciu założone kryteria. Jako produ-

cent jesteśmy w stanie spersonalizować oprogramowanie pod konkretne potrzeby i oczekiwania klienta. 
Oprogramowanie umożliwia rozpoznawanie położenia rogatek.

PRODUKTY
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