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Firma PHU Elektra Tychy obecna jest na
polskim rynku od blisko piętnastu lat.
Na samym początku zajmowaliśmy się
dostawami transformatorów suchych
żywicznych i olejowych.

Transformatory
ELEKTRA specjalizujące się w sprzedaży transformatorów suchych żywicznych i
klasycznych w zakresie mocy od kilku kVA do 30 MVA we wszystkich klasach napięcia
do 52 kV (BIL 250kV), a także transformatorów olejowych od 25 kVA do 50 MVA 145kV
(BIL 650kV), dławików zwarciowych i kompensacyjnych (suchych i olejowych, rdzeniowych i powietrznych) od kilku kVAR do 10 MVAR oraz transformatorów z rdzeniem

W chwili obecnej jesteśmy w stanie zaoferować kompletne rozwiązania dla
obiektów przemysłowych i infrastrukturalnych począwszy od projektu przez
realizację włącznie z odbiorami.

amorﬁcznym od 100 kVA do 2500 kVA.

Stacje transformatorowe
Dostarczamy kompletnie wyposażone stacje transformatorowe, zarówno w słupowe
jak i kontenerowe (betonowe i metalowe).

Nasz zakres działalności to:
1.

Transformatory suche żywiczne od 10 kVA do 35 000 kVA do 36 kV

2.

Transformatory olejowe od 20kVA do 50 000 kVA w zakresie napięć do 145kV

3.

Transformatory uziemiające olejowe i żywiczne bez ograniczenia mocy kompensacyjnej i potrzeb

własnych w zakresie napięć do 36 kV
4.

Rozdzielnice SN i Nn

5.

Przekładniki prądowe Sn do 30 000 A na napięcie do 36 kV

6.

Przekładniki napięciowe Sn do 72,5 kV

7.

Przekładniki prądowe i napięciowe WN do 420 kV w izolacji olejowej

8.

Dławiki kompensacyjne Sn i Wn

9.

Dławiki zwarciowe wnętrzowe i napowietrzne

10. Szynoprzewody niskiego napięcia do 6300 A
11. Baterie kondensatorów nn, Sn i WN
12. Izolatory wsporcze i liniowe w izolacji silikonowej Sn i WN
13. Kompletne stacje kontenerowe betonowe i metalowe.
14. Regeneracja, naprawa lub utylizacja transformatorów jak również innego sprzętu Sn, nn
15. Wsparcie na etapie projektowania i realizacji inwestycji
Prócz dostaw na teren Polski realizowaliśmy dostawy dla klientów we Francji, Rosji, Słowacji, Kazachstanie, Birmie, Litwie, Sri Lance.

Wyposażenie stacji zgodnie z projektem, wymaganiami Klienta i wymaganiami
Zakładu Energetycznego. Zajmujemy się również posadowieniem i uruchomieniem
dostarczonej stacji.

Szynoprzewody niskiego napięcia
W swojej ofercie posiadamy szynoprzewody niskiego napięcia od 160 do 5000 A (i
więcej), o stopniu ochrony IP55.
Zastosowanie szynoprzewodów zmniejsza straty mocy linii dystrybucyjnej, zapewnia
bezobsługową i niezawodną pracę oraz poprawia estetykę w miejscu instalacji.

Rozdzielnice średniego i niskiego napięcia
Rozdzielnice SN modułowe, przeznaczone do instalacji w stacjach wnętrzowych lub
kontenerowych. Modułowa konstrukcja umożliwia swobodne budowanie rozdzielnic
o dowolnej konﬁguracji oraz łatwą rozbudowę w razie takiej potrzeby.
Rozdzielnice nN modułowe, przeznaczone do instalacji w stacjach wnętrzowych lub
kontenerowych. Podobnie jak w przypadku rozdzielnic SN możliwy jest swobodny
dobór typu pól oraz aparatury łączeniowej.

Przekładniki napięciowe i prądowe
Ostatnim elementem spinającym ofertę Naszej Firmy są przekładniki średniego
napięcia. Dostarczamy przekładniki prądowe i napięciowe, zgodne z projektem i
warunkami przyłączenia. Wykonujemy tablice pomiarowe zgodne ze standardami
Zakładu Energetycznego.

