AKTUALNOŚCI 12-14 września 2017 r.
ENERGETAB 2017
W dniach od 12 do 14 września 2017 roku w Bielsku – Białej odbywa się
jubileuszowa 30 edycja Międzynarodowych Energetycznych Targów
„ENERGETAB 2017”.
Patronat honorowy sprawują Ministerstwo Energii, Prezydent Miasta
Bielska-Białej, PSE S.A., PGE S.A., PTPiREE, Izba Gospodarcza Energetyki
i Ochrony Środowiska, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki Polska
Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, Polskie
Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne i Stowarzyszenie Elektryków
Polskich.
W trakcie targów ponad 700 wystawców z kilkunastu krajów Europy i Azji
prezentuje swoje najnowsze, nowoczesne i innowacyjne produkty,
urządzenia, maszyny, aparaty, systemy automatyki i konstrukcje służące
bardziej efektywnemu wytwarzaniu,
Zaproszenie targowe
dostarczaniu i użytkowaniu energii
elektrycznej. Są to generatory,
transformatory i inne maszyny elektryczne, odnawialne źródła
energii, urządzenia rozdzielcze wysokich, średnich i niskich napięć,
układy automatyki, sterowania, pomiarów i diagnostyki, kable i
przewody, słupy, podnośniki i pojazdy specjalistyczne dla energetyki,
osprzęt i elementy sieci i instalacji, oświetlenie, narzędzia i
urządzenia do budownictwa energetycznego, nowoczesne
technologie, usługi dla energetyki oraz wiele, wiele innych bardzo
interesujących produktów.
Targom towarzyszą liczne konferencje i prezentacje techniczne
poświęcone najnowszym trendom i kierunkom rozwoju polskiej Reklamy TAURON Dystrybucja SA
energetyki. Wśród wystawców spotkać można zarówno dobrze znane
międzynarodowe korporacje (ABB, GE, Schneider Electric, Siemens itd.)
dostarczające szeroki asortyment produktów na globalne rynki, jak też
zdecydowaną większość liczących się, naszych krajowych dostawców
oferujących zaawansowane technologicznie maszyn, urządzeń
i aparatów, służące do wytwarzania, dostarczania i użytkowania energii
elektrycznej.

Stoisko Elektrobudowy S.A.

Do Komisji konkursowej prestiżowego konkursu targowego „na
szczególnie wyróżniający się produkt” wpłynęło aż 58 zgłoszeń.
Komisja po dogłębnej analizie przyznała między innymi następujące

istotne wyróżnienia: Puchar Ministra Energii dla Elektrobudowy S.A.,
Puchar PTPiREE dla ALPAR sj, Medal Prezesa SEP dla IASE Sp. z o.o., „Złoty
Lew” im. Kazimierza Szpotańskiego dla Elbud-u Katowice Sp. z o.o.
Nasz Oddział na „Energotab-ie 2017” reprezentował Prezes OZW SEP
prof. Jerzy Barglik i kolega Krzysztof Borkiewicz, który w drugim dniu
targów, obok punktu informacyjnego, na antresoli w hali A udzielał
zainteresowanym uczestnikom targów wyjaśnień oraz odpowiadał na
pytania, a także składał autografy na pierwszym wydaniu swojej nowej
książki pod tytułem „EAZ w sieciach elektroenergetycznych ŚN i WN”.
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