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List referencyjny
Niniejszym informujemy wszystkich zainteresowanych, Że od roku Ż005 korzystamy przy
budowie układ w filtracji vłryŻszych harmonicznych i kompensacji mocy biernej na napięciu
6 kV Z dławikow produkowanych prze,Z Przedsiębiorstwo Produkcyjno_Usługowe
"a*ttt*'o S.C. z Lublifica, ul. Jaworowa '7, 42-700 Lubliniec. W tym czasie firma
EMITRA wykonała, na potrzeby budowanych przez rLasza firmę instalacji, kilkadziesiąt 3_
fazowych dławik w rezonansowych na napięcie 7200v oraz dławik w szerokopasmowych
dla duŻych baterii kondensator w SN. Są to 3-fazowe dławiki rezonansowe o mocach od
kilkuset kVAr do 5,5 MVAr dostrojone do harmoni cznej 5tej, 7mej, 1 ltej i 13tej
harmonicznej. Filtry w kt rych pracują dławiki zostały zabudowane w układach zasi|ania
kopalnianych maszyn wyciągowych z napędem tyrystorowym o mocach do 7 ,2 Mw
Dodatkowym atutem dławikow fi*y EMITRA jest Wyprowadzęnie kilku odczep w na
uzwojeniach, kt re pozwalająna lepsze dostrojenie filtra do danej harmonicznej w czasie
.

rczruchu,

Do chwili obecnej nie mieliśmy ani jednego przypadku awarii dławika wykonanego przez
firmę EMITRA S.C. w układach filtr w vłyŻszych harmonicznych ani W układach

kompensacji na napięciu 6 kV.

Dławiki są wykonane solidnie i fachowo, z duŻą dbałościąo bezpieczet'rstwo, a odbiorca
Koricowy nie wni sł Żadnych zastrzęŻen odnośnięich jakości. Do odbioru koricowęgo' po
zakonczeniu prac firma EMITRA S.C. dostarczyła wszystkie wymagane przepisami
certyfi katy, instrukcj e' protokoł y z badafl' odbiorcz

y

ch oruz dokumentacj ę.

W świętle pozytywnej oceny pracy 3-fazovłych dławik w ręZonansowych produkowanych
przez firmę EMITRA S.C. mozemy rekomendować produkty tej firmy jako doskonale
zaprojektowane i wykonane elementy do układ w filtr w v,ryŻszych harmonicznych otaz
układow kompensacji mocy biernej w sieciach 6 kV.
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