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S.I.Spamel – провідне європейське підприємство, що спеціалізується на виробництві низьковольтних комутаційних пристроїв.

Продукцію компанії широко використовують в електротехніці, автоматичних і комплектних пристроях, промислових верстатах і установках, морському і 

залізничному транспорті. Гнучкість у роботі та індивідуальний підхід до виконання кожного замовлення дозволяють вирішувати завдання будь-якої технічної 

складності.

Розробка кулачкових перемикачів за індивідуальними кресленнями – унікальна пропозиція Spamel. Їх сегментна побудова дає змогу створювати будь-які 

діаграми перемикань. Так, завдяки цій властивості підприємство пропонує велику програму комутаційних схем: понад 200 тисяч комбінацій із можливістю підбору 

потрібної в режимі online на сайті.

Відповідно до умов експлуатації, кулачкові перемикачі можна використовувати у приміщеннях з виділенням абразивного пилу, а також під час важко 

передбачуваних перевантажень. Гарантована мінімальна кількість комутаційних циклів вимикача становить понад 4 мільйони комутацій. Широка лінійка постів 

управління і кнопок пропонує понад 50 тисяч комбінацій і здатна задовольнити реалізацію комплексних завдань індивідуального проектування.

Продукція Spamel отримала високу експертну оцінку у підприємств, що спеціалізуються на виготовленні зварювальної техніки. Серед них – 

електромашинобудівний завод «СЕЛМА», Каховський завод електрозварювального устаткування, Дослідний завод зварювальних матеріалів ІЕЗ ім. Є.О. Патона, 

ESAB, LINCOLN ELECTRIC BESTER та інші.

АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ:

• вимикачі, перемикачі 
навантаження;

• вказівники стану;

• датчики;

• кінцеві вимикачі;

• кнопки та світлосигнальна 
арматура;

• кнопкові, тельферні пости 
управління;

• кулачкові перемикачі;

• педалі керування;

• розподільчі монтажні щити;

• сигнальні колони.

ВИРОБНИКИ
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Компанія Simet пропонує величезний спектр продукції у сфері електромонтажних коробок і клемників. Спеціалісти компанії спільно з фахівцями монтажних і 

проектних підприємств розробляють максимально зручну для монтажу продукцію, що відповідає сучасним технологічним вимогам. Більшість інноваційних виробів, 

виготовлених Simet, стають еталонами своїй галузі.

Компанія Simet розробляє продукцію, системи і технології для ефективного, безпечного і надійного електромонтажу. Тут продумано все до дрібниць: від 

стандартного підштукатурного монтажу і монтажу в бетонних конструкціях до герметичного в енергозберігаючих об’єктах.

Монтажні системи Simet дарують свободу як для творчого планування, так і для технічного монтажу. Зокрема, сучасні архітектори і планувальники у приватних 

будинках і громадських будівлях довіряють нашому ноу-хау, що орієнтоване на майбутнє.   

Виробництво Simet сертифіковане за стандартом ISO, що забезпечує незмінну якість продукції впродовж багатьох років.

АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ:

• аксесуари до монтажних коробок;

• керамічні клемники;

• клемники для розподільчих 
коробок;

• коробки для коробів та щитів;

• коробки для монтажу в бетонних 
конструкціях;

• коробки для пустотілих стін;

• коробки підштукатурні;

• коробки розподільчі зовнішні P54;

• лічильник електроенергії;

• набірні клемники DIN-рейку;

• обмежувачі перенапруг;

• силові розподільчі щити.

ВИРОБНИКИ
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SEZ DK – словацький виробник. Гордістю заводу є технічний і конструкторський відділи, спеціалісти яких розробляють штампи і механічні інструменти, як для 

SEZ, так і для сторонніх замовників. Власний гальванічний цех забезпечує обробку поверхонь металевих виробів.

SEZ DK тримає позиції лідера в розробці, виготовленні та продажу електромонтажного устаткування в країнах Середньої і Східної Європи. Вся продукція 

підприємства сертифікована відповідно до норм ISO 9001 і ISO 14001 системи управління якістю.

Продукція  відповідає європейським стандартам якості і безпеки. 

Промислові та побутові електротехнічні вироби SEZ, будуть служити довго і стануть надійним підґрунтям безпечного електропостачання на виробничих і 

будівельних об'єктах, в громадських місцях, будинках і квартирах.

АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ:

• безгвинтові промислові розетки і 
вилки 16 A і 32 A;

• електромонтажний матеріал: 
коробки, розгалужувачі, кришки, 
деталі для виведення кабелів, 
кріпильні хомути, заглушки, 

гвинти;

• клемні колодки;

• кінцеві вимикачі – пластикові 
(IP65), металеві (IP66);

• наконечники для опресовування і 

з’єднання проводів;

• побутові вимикачі і розетки;

• промислові розетки і вилки 16 А, 
32 А, 63 А, 125 А;

• штепсельні розгалужувачі та 

барабани.

ВИРОБНИКИ
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Компанія ELWAT понад 60 років розробляє і виготовляє продукцію високої якості. Інженерні знання, майстерність, досвід у проектуванні, виготовленні та збуті 

комутаційної техніки формують солідну базу для реалізації комплексних завдань щодо індивідуального проектування.

Їхніми клієнтами є основні виробники побутової техніки в Польщі і за кордоном. Компанія володіє інтегрованою системою управління якістю ISO 9001,системою 

управління навколишнім середовищем ISO 14001, системою управління гігієною та безпекою праці ISO 18001.

Професійні консультації, короткий час реалізації замовлень, надійність,висока і перевірена якість продукції дозволяють їм бути конкурентоспроможними і 

відповідати вимогам найвибагливіших замовників.

АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ:

• важільні перемикачі;

• викрутки-індикатори;

• вимикачі акумуляторних батарей;

• клавішні перемикачі;

• модулі індикації;

• сигнальні лампочки.

ВИРОБНИКИ
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Фірма ELDIS sp. z o.o. спирається на багаторічний досвід Гдaнськогo Інституту електротехніки у сфері реалізації потреб суднобудівної промисловості. Фірма 

розробила та виготовила понад 50 типів виробів електричного оснащення, що відповідають вимогам міжнародних правил IEC.

Вироби використовують у портових мережах розподілу електроенергії, а також на суднах з необмеженим районом плавання. Загалом у морях та океанах 

нараховується понад 700 суден, на яких встановлено електрообладнання виробництва компанії Eldis.

Всі вироби призначені для роботи у складних умовах: 

 • у морській воді; 

 • запиленому і забрудненому середовищі; 

 • при великих перепадах температури навколишнього середовища; 

 • у середовищі з ризиком механічних пошкоджень.

Вироби мають металеві (алюмінієві, латунні) корпуси. Обладнання за необхідності може застосовуватися у вугільній та хімічній промисловостях та інших сферах 

діяльності.

Пости управління використовуються у всіх сферах машинобудування.

Фірма також має власне ливарне виробництво кольорових металів, яке дозволяє розробляти і виготовляти спеціалізоване обладнання.

АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ:

• вибухобезпечне обладнання;

• вимикачі 16А-25А-32А-63А в 
корпусі;

• контейнерні штепсельні розетки;

• пости управління;

• розетки з вимикачем 
навантаження;

• розетки та вилки штепсельні;

• розподільчі блоки;

• розподільчі коробки.

ВИРОБНИКИ



ТзОВ «ІНТЕКО-СІД» (044) 5 99 99 70, (068) 6 94 99 97, (063) 6 99 4 99 7, info@inteko.com.ua www.inteko.com.ua

6

Компанію Radioster Sp. o.o. було засновано у 1993 році як представництво виробника пристроїв радіоуправління Hetronic у Польщі. У 1995 Radioster розширила 

свою діяльність шляхом співпраці з французькою компанією FELS, що виробляла шинопроводи, і німецькою компанією Spohn & Burkhardt, яка спеціалізувалася на 

виробництві різних комутуючих пристроїв, систем управління, пускачів і резисторів. Згодом керівництво компанії налагодило співпрацю з виробником кабельних 

барабанів Hartmann & König AG, а також з компанією HIRSCHMANN та INDIC.

У 2007 році компанія Radioster стала партнером Hetronic у виробництві пристроїв радіоуправління, а також підписала ліцензійну угоду на використання імені 

Hetronic.

Зараз група компаній Radioster позиціонує себе як виробник високоякісного обладнання для гірничодобувної промисловості та проектування тунелів, 

аеропортів, портів і морської індустрії, сталеварних заводів і виробництва алюмінію, енергетики і шельфових установок, промисловості загального призначення й 

автоматизації.

У 2012 Radioster отримала сертифікат ISO 9001: 2008.

АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ:

• гальмівні пристрої INDIC;

• кабельні барабани Hartmann & 
König;

• маніпулятори та операторські 
панелі Spohn & Burkhardt;

• пристрої радіоуправління 
HETRONIC;

• шинопроводи FELS.

ВИРОБНИКИ
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Фірма «INCOBEX» Sp. z o.o. спеціалізується на виробництві електророзподільчих щитів низької напруги, а також на виробництві корпусів з поліестерних 

матеріалів. 

Головними споживачами є ене   р ге тичні підприємства, еле ктро технічні гуртівні і магазини, а також фірми та місцеві підрядники по всій країні. Фірма «INCOBEX» 

також співпрацює з проектними бюро і фахівцями науково-дослідних установ у галузі оцінки та вдосконалення наших виробів з точки зору необхідних норм.

Професійна консультація, короткий час реалізації замовлень,  надійність, а також висока і перевірена якість продукції  дозволяє відповідати високим вимогам 

замовників.

Фірма "INCOBEX"  співпрацює з проектними бюро і фахівцями науково-дослідних установ у галузі  оцінки та вдосконалення виробів з точки зору  необхідних 

норм.

ПЕРЕВАГИ ПОЛІЕСТЕРНИХ ЩИТІВ:

• велика кількість додаткових 
аксесуарів;

• завдяки використанню 
скловолокна корпуси є 
ударостійкими та еластичними;

• матеріал не створює перешкод 

для передачі радіо і GSM в АСКОЕ;

• матеріал стійкий до 
ультрафіолетового 
випромінювання;

• модульна конструкція дозволяє 
розширювати і замінювати 

пошкоджені частини;

• можливість ділити на частини як 
по вертикалі, так і по горизонталі;

• не іржавіють, не потребують 
фарбування;

• пластик найвищої якості, 
негорючий;

• поверхня корпусу ускладнює 
наклеювання рекламних плакатів;

• термін служби понад 30 років.

ВИРОБНИКИ
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Компанія «POLAM-ELTA» заснована в 1989 році з місцезнаходженням у Варшаві. Компанія виникла в результаті перетворення відділу оптоелектроніки заводу 

електронних ламп ім. Рози Люксембург, з якого перенесла досвід і технології виробництва світлодіодів.

Єдиний у Польщі виробник світлодіодів та світлодіодних індикаторів, який  пропонує такий широкий асортимент світлодіодної продукції. Більше 200 видів 

світлодіодів діаметром від 4 до 20 мм і більше 200 видів індикаторів з напругою живлення від 3 до 400 В.

Пріоритетом POLAM-ELTA  є отримання найкращих параметрів світлодіодів.  Тому часто їх діоди виграшно відрізняються за своїми світлотехнічними 

параметрами за аналоги інших виробників.

Порівняно з іншими аналогами, різниця в світловіддачі є більшою іноді в 30 разів на користь діодів або індикаторів POLAM-ELTA , що підтверджують результати 

випробувань.

POLAM-ELTA спеціалізується також на виробництві нестандартних діодів, які важко знайти в конкурентних пропозиціях східних фірм. Нестандартні замовлення 

виконуються в рамках виробничих можливостей компанії. 

АСОРТИМЕНТ ПРОДУКЦІЇ:

• світлодіоди вивідні;

• світлодіоди сигналізаційні, щитові;

• світлодіоди цокольні E10, E14, E27;

• світлодіоди цокольні T5.5, T6.8;

• світлодіоди цокольні ВА9,BA15,BA7;

• світлодіодні залізничні ліхтарі.

ВИРОБНИКИ


