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ZAPROSZENIE 
 

Oddział Łódzki Stowarzyszenia Elektryków Polskich  

i SICAME Polska Sp. z o.o. serdecznie zapraszają na bezpłatną Prezentację wyrobów Firmy 

w dniu 25 marca 2015 r. (środa) w godzinach 10:00 – 14:00, 

która odbędzie w Sali 202, II piętro Domu Technika przy Pl. Komuny Paryskiej 5a w Łodzi. 

 

 

Firma SICAME Polska jest wyłącznym importerem produktów Grupy SICAME. Oferta Firmy obejmuje 

następujące grupy produktów: 

- Osprzęt do sieci NLK, w tym do pracy pod obciążeniem, 

- Osprzęt do kabli nN, 

- Osprzęt do kabli SN, 

- Osprzęt do napowietrznych linii SN w systemie PAS, 

- System ACSS do napowietrznych linii WN – osprzęt i przewody, 

- Narzędzia i urządzenia do prac pod napięciem. 

 

 

UDZIAŁ W PREZENTACJI JEST BEZPŁATNY 

Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa  

w prezentacji do 23 marca 2015 r. (poniedziałek) w Biurze Oddziału Łódzkiego SEP  

tel.: 42 630-94-74; 632-90-39; 607 527 022, e-mail: sep@seplodz.pl 

 

                    W imieniu organizatorów 

 
Dyrektor 

Biura Oddziału Łódzkiego SEP 
 

Mieczysław Balcerek 
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PROGRAM SPOTKANIA 

10:00 – 11:00 

1. Przywitanie, przypomnienie informacji o SICAME Polska. 

2. Prezentacja - Osprzęt do napowietrznych linii niepełnoizolowanych średniego napięcia PAS (1 godz): 

EKOPAS® CCST; 

- Budowa przewodu. 

- Zastosowanie. 

Osprzęt do linii SN w systemie PAS; 

- Badania osprzętu według normy PN-EN 50397-2. 

- Izolatory (wsporcze, odciągowe). 

- Uchwyty (odciągowe, narożne, wiązałkowe). 

- Złączki prasowane. 

- Zaciski (jednostronnie i dwustronnie przebijające izolację). 

- Układy ochrony przeciwłukowej. 

- Tłumiki drgań, klipsy ochrony przed gałęziami. 

- Unikatowe cechy osprzętu oferowanego przez SICAME Polska. 

- Ograniczniki przepięć AZBD. 

- Elementy ochrony linii przed działaniem sadzi DAC OMEGA. 

11:00 – 12:00 

3. Prezentacja - Osprzęt do napowietrznych linii izolowanych niskiego napięcia (1 godz): 

- Zaciski jednostronnie i dwustronnie przebijające izolację. 

- Uchwyty odciągowe, przelotowe, narożne, dystansowe. 

- Złączki preizolowane. 

- Inne elementy: oprawy bezpiecznikowe GFN, opaski, elementy stalowe i taśmy stalowe. 

- Rozłączniki bezpiecznikowe słupowe APR 160 A i 400 A. 

- Zaciski do realizacji uziemień czasowych. 

- Zaciski do pracy pod napięciem i obciążeniem do 90A. 

- Unikatowe cechy osprzętu oferowanego przez SICAME Polska. 

- Badania i certyfikaty na zgodność z normą PN-EN 50483. 

12:00 – 12:30 PRZERWA  

12:30 – 13:00 

4. Prezentacja - Osprzęt kablowy SN i nN (30 min): 

- Osprzęt średniego napięcia (mufy kablowe, głowice kablowe, głowice konektorowe)  

z podziałem na technologie: termokurczliwą, zimnokurczliwą i taśmowo-żywiczną. 

- Unikatowe cechy osprzętu oferowanego przez SICAME Polska. 

- Osprzęt niskiego napięcia: mufy kablowe, głowice kablowe. 

13:00 – 13:30 

5. Albumy projektowe – omówienie (30 min): 

- Album projektowy przyłączy nN. 

- Album projektowy linii napowietrznych nN. 

- Album projektowy linii PAS. 

13:30 – 13:40 

6. Program do liczenia zwisów w liniach napowietrznych KWPLE (10 min) 

- Omówienie działania na przykładzie praktycznym. 

13:40 – 14:00 Podsumowanie spotkania 




