
Bezpieczne technologie
 ► Firma Bartec Polska Sp. z o.o. powstała 

w 2004 r. i jest częścią koncernu Bartec Group 
będącego dostawcą wysokiej jakości techno-
logii przemysłowej dla stref zagrożonych wy-
buchem. Polska spółka od początku swojej 
działalności produkuje urządzenia do zasila-
nia i systemy automatyki dla stref, w których 
występują niebezpieczne substancje tj. palne 
ciecze, gazy i pyły.

oprac. Małgorzata Kapela-Leks

Zasięg produkcji obejmuje ofer-
tę m.in. dla zakładów górniczych, 
w których występuje zagrożenie 

metanowe i/lub zagrożenie wybu-
chem pyłu węglowego czyli gru-
py I oraz dla stref z atmosferami 

wybuchowymi innymi niż kopalnie 
czyli grupy II i III. Wytwarzane 
przez fi rmę urządzenia znajdują za-
stosowanie w strefach zagrożonych 
wybuchem. Posiadają w swojej 
konstrukcji i sposobie działania 
odpowiednie zabezpieczenia 
przeciwwybuchowe oraz spełniają 
określone wymagania wg dyrektyw 
ATEX, maszynowej oraz kompa-
tybilności elektromagnetycznej 
EMC. Specjalnością przedsię-
biorstwa są zabezpieczenia własnej 
produkcji stosowane w systemach 
zasilania maszyn z płynnie regulo-
waną prędkością za pośrednictwem 
przemienników częstotliwości. 
Urządzenia te w wykonaniu prze-
ciwwybuchowym ognioszczelnym 

spełniają również wymagania 
norm zharmonizowanych 

w zakresie bezpie-
czeństwa funkcjonal-
nego elektrycznych 
układów napędo-
wych mocy o regu-
lowanej prędkości. 
Przykładem inno-
wacyjności układów 
napędowych jest 
przemiennik czę-
stotliwości umoż-
l iwiający zwrot 
pełnej mocy zain-
stalowanej do sie-

ci w sytuacji pracy 
generatorowej napędu. 

Na uwagę zasługuje również 

koncepcja zintegrowanego układu 
chłodzenia, zastosowana w w/w 
urządzeniu poprawiająca znacz-
nie bezpieczeństwo i komfort 
użytkowania, który dodatkowo 
wspomagany jest przejrzystą 
wizualizacją stanów pracy i zin-
tegrowanym panelem sterowania. 
Firma posiada prężnie działają-
ce biuro projektowe, w którym 
doświadczeni inżynierowie wy-
korzystują najnowszą technikę 
modelowania komputerowego 
3D. W tyskim zakładzie powstaje 
nowoczesny sprzęt, na który czeka 
coraz bardziej wymagający rynek 
krajowy i zagraniczny. Oprócz 
wytwarzania innowacyjnych na 
światową skalę rozwiązań Bartec 
Polska prowadzi również spotkania 
techniczne z klientami połączone 
z prezentacjami nowości. – Takie 
postępowanie pozwala nam na bie-
żąco monitorować potrzeby klien-
tów i precyzyjnie trafi ać w oczeki-
wania branży – mówi Mieczysław 
Kolek, Prezes Zarządu Bartec 
Polska Sp. z o. o. – Nasza inno-
wacyjna myśl połączona z konse-
kwencją w opracowywaniu nowych 
produktów gwarantują ich niena-
ganną jakość. Marka BARTEC jest 
znana i budzi zaufanie klientów na 
całym Świecie co zobowiązuje 
do ciągłego doskonalenia działań 
i utrzymania się w gronie wiodą-
cych producentów bezpiecznych 
technologii – dodaje.Ognioszczelny przemiennik częstotliwości VSD 800 kW, 1200V.
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Kompleksowe 
rozwiązania 
Firma HITIN sp. z o.o. powstała 
ponad 20 lat temu w 1992 r. jako 
następca działającego od 1987 r. 
Energotronika. Wykorzystując 
spore doświadczenie w działal-
ności na rynku przemysłowym 
zapewnia profesjonalny sprzęt 
i usługi w zakresie układów ste-
rowania, automatyki, elektroniki 
i mechaniki.

Małgorzata Kapela-Leks

Dynamicznie rozwijającą się 
spółkę tworzy zgrany zespół inży-
nierów i techników, który w oparciu 
o wiedzę i wysokie kompetencje 
wykonuje powierzone zadania so-
lidnie, terminowo i wysokiej jako-
ści. Podstawowy zakres działalności 
obejmuje takie gałęzie przemysłu 
jak: automatyka, elektronika, elek-
trotechnika, mechanika i budowa 
indukcyjnych pieców odlewni-
czych. HITIN działa kompleksowo 
oferując szeroki wachlarz usług od 
projektowania, produkcji i montażu 
po modernizację i remont urządzeń. 
Posiada własne zaplecza projek-
towe z nowoczesnym warsztatem 
dla każdej wymienionej dziedziny 
przemysłu. Aktywność fi rmy sku-
pia się głównie na projektowaniu 
i budowie maszyn, układów ste-
rowania i automatyki, produkcji 
zabezpieczeń termicznych dla 

transformatorów i silników, monta-
żu szaf sterowniczych oraz pieców 
indukcyjnych. Od wielu lat fi rma 
prowadzi produkcję zabezpieczeń 
termicznych serii RTT dla transfor-
matorów i silników oraz niezbędny 
osprzęt i akcesoria m.in. czujniki 
PTC i Pt 100, a także wiązki z ze-
społem czujników PTC. Oferowane, 
wysokiej klasy urządzenia docenili 
wiodący producenci transformato-
rów tj. Schneider Electric, Fabryka 
Transformatorów z Żychlina, ABB 
czy Trafta. Dwadzieścia lat do-
świadczenia to także sukcesy w te-
matyce automatyki i energoelektro-
niki. Proponowane zrobotyzowane 
aplikacje to rozwiązania wpływają-
ce na zwiększanie konkurencyjności 
fi rm zarówno w kraju, jak i poza 
jego granicami. Nowoczesne pie-
ce indukcyjne serii HT pozwalają 
na uzyskanie wysokiej jakości 
odlewów przy spełnieniu szeregu 
wymogów unijnych.

Dla poprawy efektywności 
i spełnienia wszelkich oczeki-
wań klientów przedsiębiorstwo 
nieustannie się rozwija i podnosi 
standardy oferty i świadczonych 
usług, a do powierzonych zadań 
podchodzi profesjonalnie i z peł-
nym zaangażowaniem.

Opatentowana idea
 ► Z dr inż. Bolesławem Tyncem, właścicielem 

fi rmy TYBO z Mysłowic oraz wynalazcą, 
konstruktorem i producentem innowacyjnych 
rozwiązań technicznych rozmawia Małgorzata 
Kapela-Leks

 – Swoją produkcję opiera Pan 
głównie na własnej oryginalnej 
technologii. Skąd pomysł na 
tak innowacyjne rozwiązania?
 – W latach 80. pracowałem w ser-
wisie przedsiębiorstwa produku-
jącego mierniki dla hutnictwa. 
Z obserwacji potrzeb hut, które 
stosowały serwisowane urządze-
nia zrodziły się pierwsze pomysły. 
Opracowałem cyfrowy rejestrator 
temperatury płynnej stali. Było to 
innowacyjne rozwiązanie dla hut-
nictwa, które umożliwiało zastą-
pienie rejestratorów analogowych. 
Choć, po badaniach na stalowni, 
huty oceniły moje urządzenie jako 
„lepsze od zachodnich”, nie udało 
się go wtedy wdrożyć i znaleźć na-
bywców. Po tych doświadczeniach 
postanowiłem skonstruować termo-
metr cyfrowy, który mógłby zna-
leźć znacznie szersze zastosowanie 
niż rejestrator dla hut. Na rynku 
nie było wtedy małych, uniwersal-
nych i precyzyjnych termometrów 
cyfrowych. Trudność w skonstru-
owaniu takich mierników wynikała 

z braku miniaturowych, wysokiej 
klasy przetworników analogowo-
-cyfrowych. W tamtych czasach 
w Polsce ani w krajach naszego 
obozu takich nie produkowano, 
a na zachodnie produkty mieliśmy 
embargo. Wtedy, próbując zbudo-
wać odpowiedni układ, stworzy-
łem pierwszy MOSTEK TYBO, 
przetwornik analogowo-cyfrowy 
o właściwościach mostków zrów-
noważonych. Okazało się, że ma on 
wyjątkowe cechy metrologiczne.
 – Jak rozpoczęła się Pana hi-
storia jako przedsiębiorcy?
 – Dopiero w 1990 r., po zmianach 
systemowych, powstały nowe moż-
liwości gospodarcze i założyłem 
fi rmę. Niewątpliwie była to trafi o-
na decyzja i teraz, już prawie od 
25 lat, konsekwentnie rozwijam 
Tybo®. Udoskonalam, patentuję 
i wdrażam swoje wynalazki, które 
wielokrotnie zdobywały najwyż-
sze laury i prestiżowe wyróżnie-
nia. Już na początku działalności 
w 1993r. i 1995 r. na Światowej 
Wystawie Wynalazków i Innowacji 

Przemysłowych w Brukseli mostki 
tybo® otrzymały dwa złote meda-
le BRUSSELS-EUREKA’93, ‘95, 
a nieco później w 2002 r. w konkur-
sie MISTRZ TECHNIKI Nagrodę 
II stopnia Naczelnej Organizacji 
Technicznej „za wybitne osiągnię-
cia w dziedzinie techniki”.
 – Pierwszy mostek tybo umoż-
liwił konstrukcję wysokiej 
klasy termometrów. Do czego 
zostały wykorzystane kolejne 
mostki?
 – W kolejnych latach opracowa-
łem kilka wersji mostków, które 
wykorzystywałem do produkcji 
różnych profesjonalnych przy-
rządów pomiarowych. Obecnie 
są produkowane mierniki do po-
miaru małych rezystancji i bardzo 
dokładnego pomiaru ilorazu rezy-
stancji, a także do pomiaru: tem-
peratur, ciśnień, wilgotności, tem-
peratury punktu rosy, prędkości 
powietrza. Każdy miernik cechuje 
się wysoką precyzją pomiaru, od-
pornością na zakłócenia, prostotą 
obsługi oraz bardzo dużą trwało-
ścią. Wiele naszych produktów 
zakupionych ponad 20 lat temu 
działa praktycznie bezawaryjnie 
do dziś z zachowaniem wysokich 
parametrów metrologicznych.
 – Wykorzystywanie do pro-
dukcji autorskiej metody daje 
zapewne wiele możliwości?

 – Niewątpliwie tak, jesteśmy 
dzięki temu elastyczni. Przede 
wszystkim własne rozwiązania 
pozwalają na indywidualne po-
dejście do wymagań i oczekiwań 
klientów. Aparatura kontrolno-
-pomiarowa projektowana i pro-
dukowana przez nas jest stoso-
wana zarówno w laboratoriach, 
administracji jak i w różnych 
gałęziach przemysłu.
 – Dzień dzisiejszy fi rmy …
 – Stale unowocześniamy sprze-
dawane od lat typy mierników, 
które znalazły uznanie odbiorców. 
Wprowadzamy na rynek nowe 
rozwiązania oraz oczywiście roz-
wijamy naszą technologię.

 – Przykład produktu od lat 
cieszącego się dużym powodze-
niem klientów …
 – Miernik do pomiaru tempe-
ratury wewnątrz zwałów węgla. 
Pozwala on zapobiegać samoza-
płonom składowanego węgla.
 – Najnowszy produkt …
 – Miernik TYBO BB-01 z wy-
miennymi sondami do pomiaru 
różnych wielkości, możne on za-
stąpić wszystkie dotąd produko-
wane mierniki, a ponadto ma wiele 
nowych, przydatnych funkcji.
 – A co nowego w rozwoju tech-
nologii tybo?
 – Po opatentowaniu, zastosowaniu 
i wstępnej weryfi kacji naukowej 

w ramach rozprawy doktorskiej 
(w 2007 r.), w tym roku rozpo-
cząłem prace zmierzające do opra-
cowania podstaw teoretycznych 
mostków tybo jako nowej klasy 
układów pomiarowych nieopisy-
wanych dotąd w literaturze świato-
wej. W maju, podczas konferencji 
naukowej zorganizowanej przez 
WAT oraz Wojskowe Centrum 
Metrologii MON, w referacie 
p.t. „Układ aktywnego mostka 
zrównoważonego” przedstawiłem 
najnowsze opracowanie dotyczące 
tych układów.
 – Dziękuję za rozmowę i życzę 
kolejnych sukcesów w rozwoju 
polskiej myśli technicznej.

 

2 wejścia 
umozliwia równoczesny pomiar 

dwoma przetwornikami, 
alarmy

 sygnalizuje przekroczenie 
zadanych wartości min. max.,

 pamięć
 zapisuje pojedyncze wyniki oraz 

rejestruje serie pomiarów,
 obliczanie funkcji 

 z wartości mierzonych 
przyrostu, różnicy, oraz 

np.temperatury punktu rosy
zegar, 

USB

Nowe właściwości

czujniki Pt100 
o różnych konstrukcjach i zastosowaniach, 
np. laboratoryjne, do składowisk węgla, 
do pryzm kompostowych

TB-Pt100-AN 
do pomiaru prędkości powietrza 
oraz temperatury gazów, cieczy, 
materiałów sypkich, pow. ciał stałych 

TB-RH 
do pomiaru wilgotności względnej 
powietrza ze wskazaniem tempe-
ratury pomiaru

TB-PS
do pomiaru różnicy ciśnień,  
nadciśnienia, podciśnienia, 
w zakresach odpowiadających 
U-rurce

TB-Pt100 
do pomiaru temperatury 
gazów, cieczy, materiałów 
sypkich, powierzchni ciał stałych, 
z wymiennymi czujnikami Pt100 

TB-D
do pomiaru ilorazu rezystancji  nadaj-
ników potencjometrycznych, dzielników 
rezystancyjnych przekładni napięcio-
wych, elementów indukcyjnych (cewek)

TB-mR
do pomiaru małych rezystancji 
między obręczą i kołem bosym 
zestawu kołowego wagonu 
kolejowego, przewodów, kabli, 
uzwojeń, styków i połączeń: 
skręcającyh, spawanych i 
lutowanych

MIERNIKI TB CHARAKTERYZUJE: 
wysoka precyzja pomiaru, odporność na 
zakłócenia, niezawodność, trwałość, 
prosta obsługa, korzystna cena

® bb-01  miernik z wymiennymi przetwornikami

Wymienne przetworniki

bb-AN bb-D bb-∆001 bb-Pt100 bb-PS bb-RH

bb-mR

L=200mm, L=2000mm


