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The Company
Firma HITIN powstała w 1992 roku jako następ-
ca firmy ENERGOTRONIK , która funkcjonowa-
ła na rynku od 1987 roku.
 
Wykorzystując ponad 30–letnie doświadczenie 
w działalności na rynku przemysłowym oraz 
wiedzę i wykwalifikowanie naszej kadry, zapew-
niamy profesjonalne rozwiązania w zakresie 
układów sterowania, automatyki, elektroniki  
i konstrukcji mechanicznych. Specyfika         
naszych produktów i usług powoduje, że swoje 
działania opieramy na solidności, terminowości 
i wysokiej jakości wykonania. Poszerzając za-
kres naszej działalności, swoją ofertę od wielu 
lat wzbogacamy również o usługi z zakresu 
sterowania systemami transportu. Jesteśmy 
dynamicznie rozwijającym się, zgranym zespo-
łem inżynierów i techników.

Cały czas staramy się rozwijać i podnosić stan-
dardy naszej oferty i świadczonych usług. Nasz 
zespół projektantów, programistów i monterów 
sprawdził się już wielokrotnie potwierdzając 
profesjonalizm i wysokie kwalifikacje. 

Do wszystkich zadań podchodzimy z pełnym 
zaangażowaniem starając się spełnić wszelkie 
oczekiwania naszych klientów.

W celu zaspokojenia potrzeb i rosnących 
wymagań naszych klientów wdrożony został 
system zarządzania jakością:  
PN-EN ISO 9001:2015.

HITIN was founded in 1992 as a successor 
to ENERGOTRONIK, the company which had 
operated on the market since 1987. 

Benefitting from more than three decades of 
experience on the industrial market as well as 
the knowledge and qualifications of our person-
nel, we offer professional solutions in the area 
of control systems, automation, electronics and 
mechanical structures. The specific nature of 
our products and services causes that our ope-
rations are based on reliability, punctuality and 
high quality of performance. In order to bro-
aden the scope of our activities, we have also 
added services in the field of transport system 
control over the years. We are a dynamically 
developing, well-tuned team of engineers and 
technicians.

We are continually trying to develop and im-
prove the standards of our offer and provided 
services. Our team of designers, programmers 
and fitters has been tested many times and 
proved their professionalism and high qualifica-
tions many times. 

We treat all tasks with full commitment trying to 
meet all expectations of our clients.

In order to satisfy the growing needs and 
demands of our clients we have implemented 
the PN-EN ISO 9001:2015 quality management 
system.

Firma
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• Projektowanie i budowa układów 
sterowania i automatyki,

• Produkcja zabezpieczeń termicznych 
serii RTT dla transformatorów i silników, 

• Projektowanie i produkcja maszyn,
• Montaż przemysłowych instalacji 

elektrycznych i automatyki,
• Prafabrykacja szaf sterowniczych,
• Programowanie sterowników PLC 

(m.in. SIEMENS, OMRON, IDEC, 
Unitronics, Mitsubishi itp.),

• Programowanie paneli HMI  
(m.in. Siemens, Pro-face, Weintek, 
Delta itp.), 

• Programowanie robotów (m.in. ABB),
• Wizualizacja procesów produkcyjnych 

(SCADA),
• Modernizacja sterowania maszyn,
• Produkcja i remonty pieców 

indukcyjnych,
• Systemy transportu wewnętrznego,
• Naprawy spawarek, układów 

napędowych, elektroniki przemysłowej
• Remonty transformatorów,  

silników, przenośników,
• Produkcja nietypowych 

transformatorów,
• Obróbka CNC oraz usługi cięcia 

plazmą,
• Serwis maszyn i urządzeń 

elektrycznych, systemów automatyki  
i transportu wewnętrznego.

• Design and construction of control and 
automation systems,

• Production of thermal safety devices 
for transformers and engines, 

• Design and production of machines,
• Assembly of industrial electric  

and automation installations,
• Assembly of control cabinets,
• Programming of PLCs (e.g. SIEMENS, 

OMRON, IDEC, Unitronics, Mitsubishi),
• Programming of HMI panels  

(e.g. Siemens, Pro-face, Weintek, Delta 
etc),

• Programming of robots (e.g. ABB),
• Visualisation of production processes 

(SCADA),
• Modernisation of machine control,
• Production and renovation of induction 

furnaces,
• Internal transport systems,
• Repairs of welders, propulsion systems 

and industrial electronics,
• Renovation of transformers,  

motors and conveyors,
• Production of untypical transformers,
• CNC processing and plasma cutting 

services,
• Maintenance of machines and electric 

devices, automation and internal 
transport systems.

Primary scope 
of our services

Podstawowy 
zakres naszych 
usług
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Thermal 
safety devices

RTT
Zabezpieczenia  
termiczne 

Od wielu lat produkujemy zabezpieczenia ter-
miczne serii RTT dla transformatorów i silników 
oraz niezbędny osprzęt i akcesoria takie jak 
czujniki PTC, czujniki Pt100, wiązki z zespołem 
czujników PTC  na różne temperatury progo-
we - gotowe do montażu na transformatorze, 
układy pośredniczące do sterowania wentyla-
torami, dodatkowe wskaźniki temperatury itp. 
Układy serii RTT współpracują z czujnikami 
PTC, Pt100, posiadają szeroki zakres napięć 
zasilających AC/DC.  

Odbiorcami naszych układów są wiodący 
producenci transformatorów m.in.: Schneider 
Electric, Fabryka Transformatorów w Żychlinie, 
ABB, Trafta itp.

Najbardziej rozbudowany układ RTT44 po-
siada wiele trybów pracy pozwalających na 
realizację różnorodnych zadań, może współ-
pracować zarówno z czujnikami PTC jak  
i Pt100 zależnie od konfiguracji. Zabezpiecze-
nie RTT44 może zawierać opcjonalne moduły 
rozszerzeń: RS-232, RS-485, pętla prądowa 
4-20mA, moduł Ethernet. 

Dla modeli z Ethernetem dostępny jest dar-
mowy program RTT44 dla komputerów PC 
przeznaczony do zdalnej kontroli pracy ukła-
du RTT44 – wizualizacja, sygnalizacja, rejestr 
alarmów itp.

We have a long and successful history of 
producing RTT electronic systems for detecting 
and recording temperature excesses in trans-
formers and motors. We also produce essential 
equipment and accessories for such systems, 
including: PTC sensors; Pt100 sensors; sets 
of PTC sensors for a range of temperatures 
ready for assembly on transformers; ventilation 
control systems; and additional temperature 
indicators. RTT series systems operate with 
PTC and Pt100 sensors and have a wide range 
of AC/DC supply voltages.

Our customers are leading producers of trans-
formers and include: Schneider Electric, Fabry-
ka Transformatorów w Żychlinie, ABB, Trafta.

The most versatile system, RTT 44, has several 
modes which allows for completion of a wide 
range of tasks. Depending on its configura-
tion the multifunctional RTT 44 can operate 
with either PTC or Pt100 sensors. It can also 
accommodate additional modules including: 
RS – 232, RS – 485, current output 4-20mA and 
Ethernet communication port. 

RTT 44 systems supplied with the Ethernet 
communication port include free software for 
PC devices which allow for remote visualiza-
tion, signaling and alarms register.



RTT 4 RTT 5 RTT 8 RTT 14 RTT 14 D RTT 14 W RTT 14 WD RTT 15

ilość wejść 
number of inputs 3 3 5 3 3 3 3 3

ilość czujników  
połączonych na 1 wejście
numer of sensors  
conected to 1 input

1 do 3 1 do 3 1 1 do 3 1 do 3 1 do 3 1 do 3 1 do 3

rodzaj czujników 
type of sensors PTC, NTC PTC PT100 PTC, NTC PTC, NTC PTC, NTC PTC, NTC PTC, NTC

napięcie zasilające 
nominal voltage

AC 42 – 240V 42 – 240V 42 – 240V 42 – 240V 42 – 240V 42 – 240V 42 – 240V 42 – 240V 

DC 42 – 240V 42 – 240V 42 – 240V 42 – 240V 42 – 240V 42 – 240V 42 – 240V 42 – 240V 

ilość wyjść  
przekaźnikowych 
number of outputs

3 3 5 4 4 4 4 4

wyjście RS232
output RS232 x x opcja x x x x x

wyjście prądowe 4 – 20mA
current output 4 – 20mA x x opcja x x x x x

port Ethernet
Ethernet connection x x x x x x x x

ilość układów czasowych
number time chips/circuts 1 1 1 1 1 1 1 1

nastawa czasu
time setting 5s 5s tak 5s 5s 5s 5s 5s

zakres nastaw czasu
range of time setting x x 70s – 220min x x x x x

obudowa
casing metalowa metalowa plastikowa plastikowa plastikowa plastikowa plastikowa plastikowa

stopień ochrony
protection class IP42 IP42 IP65 IP56 IP56 IP56 IP56 IP56

temperatura pracy max.
max. operation temperature 55 55 45 55 55 55 55 55

temperatura pracy min.
min. operation temperature -25 -25 0 -25 -25 -25 -25 -25

temperatura  
przechowywania (°C)
storage temperature

-25 – 85 -25 – 85 -25 – 85 -25 – 80 -25 – 80 -25 – 80 -25 – 80 -25 – 80

wymiary obudowy
dimentions 260x130x110 260x130x110 213x185x118 196x146x70 196x146x70 196x146x75 196x146x70 160x160x106

wyświetlenie temp.
temperature display x x tak x x tak tak x

wskaźnik dodatkowy
additional indicator x x opcja x x x tak x

układ mikroprocesowowy 
(klawiatura, wyświetlacz 
LCD)
microprocessor system   
(keyboard, LCD screen)

x x tak x x x x x

Zestawienie parametrów  
układów serii RTT  

Temperature Transmitters RTT series 
comparision of parameters



7|

Układ kontroli temperatury RTT44 
Thermal control device RTT44

RTT44

5

1 do 3

PTC, NTC, Pt100

42 – 240V 

42 – 240V 

5

opcja

opcja

opcja

4

tak

1s – 100s

plastikowa

IP55

55

-25

-25 – 80

188x160x106

x

opcja

tak

RTT44
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Mamy ponad 30–letnie doświadczenie  
w zakresie automatyki i elektroniki przemysło-
wej. 

Oferujemy kompleksowe usługi związane z 
projektowaniem, tworzeniem oprogramowania, 
kompletacją dostaw oraz montażem i urucho-
mieniem przemysłowych systemów sterowa-
nia, automatyki i robotyki. 

Zapewniamy serwis instalacji i układów auto-
matyki, robotów, przeglądy okresowe, moder-
nizacje itp.

Roboty przemysłowe, w oparciu o które budu-
jemy zrobotyzowane aplikacje to rozwiązania 
zwiększające przede wszystkim konkurencyj-
ność firm. Inwestycje w robotyzację pozwalają 
ponadto na znaczne podniesienie wydajności 
linii produkcyjnych oraz optymalizację kosztów 
i podwyższenie jakości.

Oferta naszej firmy skierowana jest do firm 
poszukujących pewnych, sprawdzonych 
rozwiązań w zakresie automatyki przemysło-
wej, automatyki magazynowej i robotyki wraz 
z pełnym wsparciem serwisowym w trakcie 
późniejszej eksploatacji,  
rozbudowy itd.

Nasza wiedza oraz praktyczna znajomość 
urządzeń wielu sprawdzonych producentów 
dają gwarancję dobrego wyboru i fachowej 
obsługi.

Hitin has over 30 years of experience and 
knowledge in automated robotic systems, parti-
cularly those used in industrial processes. 

Our offer includes a full range of services cove-
ring: complex operating system design; buil-
ding software to your bespoke requirements; 
and procurement of all necessary products 
from leading reputable suppliers. We also 
assemble customised robotic systems for your 
needs.
 
We provide a comprehensive repairs and main-
tenance service covering all robotic machinery, 
software, modernisation and annual/periodical 
inspections. 

Investment in automated robotic systems 
substantially improves the performance of 
production lines and increases your company’s 
competitiveness. 

Our company’s offer is addressed to compa-
nies looking for reliable, proven solutions in the 
field of industrial automation, warehouse auto-
mation and robotics with full service support 
during subsequent operation, extensions etc.

We have extensive knowledge of the leading 
suppliers of this technology and considerable 
experience of their products. We guarantee to 
deliver stable, robust and tested systems whilst 
providing ongoing technical support. 
 

Automatics 
and robotics

Automatyka  
i robotyka
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Przykładowe realizacje z robotami ABB
Sample projects with ABB robots
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• Wsparcie służb utrzymania ruchu,
• Kompletacja elementów automatyki,
• Doradztwo techniczne,
• Zapewniamy na podstawie zawartych 

umów stały serwis wybranych 
instalacji, maszyn i urządzeń, 
oferując stałą gotowość serwisantów. 
Dysponujemy dla wybranych instalacji 
możliwością zdalnego monitoringu  
i diagnostyki.

• Support for traffic maintenance 
services,

• Compilation of automation elements,
• Technical consultations,
• Under concluded contracts we provide 

regular maintenance of selected 
installations, machines and devices 
offering full readiness of maintenance 
technicians. For selected installations 
we offer remote monitoring and 
diagnostics.

Usługi 
pozostałe

Other  
services
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Projekty wykonujemy przy użyciu nowocze-
snych narzędzi CAE/CAD takich jak np. EPLAN 
czy AutoCAD. Nasze projekty powstają szybko 
co skraca czas całej inwestycji. Nasi projek-
tanci posiadają odpowiednią wiedzę, doświad-
czenie i szkolenia aby zapewnić jak najwyższą 
jakość naszych projektów. 

Projekt jest pierwszym krokiem na drodze do 
budowy i uruchomienia maszyny lub układu 
sterowania. Jego jakość rzutuje na dalszy 
przebieg prac i jakość całego układu dlatego 
przywiązujemy do niego dużo uwagi. Zawsze 
szukamy najlepszych i najbardziej ekonomicz-
nych rozwiązań dla naszych klientów jednocze-
śnie dbając o przestrzeganie norm, przepisów  
i dyrektyw unijnych.

We prepare our designs with the use of 
modern CAE/CAD tools, such as EPLAN and 
AutoCAD. Our designs are prepared quickly, 
which shortens the duration of the whole in-
vestment. Our designers have the appropriate 
knowledge, experience and training to ensure 
the highest possible quality of our designs. 

Design is the first step to the construction and 
launch of a machine or a control system. Its 
quality influences the further course of works 
and the quality of the whole system, which 
is why we attach great importance to it. We 
always look for the best and most economical 
solutions for our clients and, at the same time, 
care to observe the norms, regulations and 
EU directives.

Projekty

Designs
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Wieloletnia współpraca z różnymi producen-
tami przenośników czy systemów transportu 
wewnętrznego umożliwiła nam realizację w 
zakresie usług  wykonania automatyki, monta-
żu i uruchomienia licznych systemów transpor-
towych w kraju i zagranicą m.in. wymienionych 
poniżej:

• SCHNEIDER ELECTRIC Mikołów: 
system sterowania transportu cewek 
transformatorowych

• ARVATO Poznań: sterowanie i 
automatyka układu transportu 
kartonów i odzieży

• AUTOS Solec Kujawski: sterowanie 
i automatyka układu transportu 
pojemników i ich sortowania

• BONDUELLE Gniewkowo: system 
sterowania transportu palet

• DPD Bielsko-Biała, Częstochowa, 
Katowice, Kraków, Legnica, Leszno, 
Lublin, Opole, Szczecin, Toruń, 
Wrocław: kompleksowe systemy 
transportu przesyłek kurierskich wraz z 
układem sterowania i automatyki

• DHL Lublin: system sterowania układu 
transportu przesyłek kurierskich

• EKO-EXPORT Bielsko-Biała: system 
sterowania transportu mikrosfery

• ILS Sosnowiec, Zagrzeb, Budapeszt: 
system sterowania i automatyki 
układu transportu pojemników i ich 
sortowania

• INTER-CARS Mysłowice, Bielsko-
Biała, Gorzów Wlkp., Łódź, Rzeszów, 
Szczecin, Tychy, Wrocław, Kijów: 
system sterowania i automatyki 
układu transportu pojemników i ich 
sortowania

• KOELNER Wrocław: sterowanie 
transportem palet

• COCA-COLA Kraków: sterowanie 
transportem palet

• DANONE Bieruń: układ sterowania i 
automatyki systemu transportu palet 
wraz z windami, ogranicznikami 
gabarytów

• DANONE Bieruń: modernizacje 
układów sterowania i automatyki 
maszyn produkcyjnych

• BARLINEK sterowanie i automatyka  
systemu transportu sztapli desek, 
wózków samojezdnych i współpraca  
z maszynami

• KACZMAREK ELECTRIC Wolsztyn: 
sterowanie i automatyka układu 
transportu pojemników

• MATEX Kostomłoty: sterowanie 
i automatyka układu transportu 
pojemników i kuwet

• TIMKEN Sosnowiec: sterowanie i 
automatyka układu transportu palet 
wraz z owijarką

• TRW Czechowice-Dziedzice: 
sterowanie i automatyka układu 
transportu paletek

• PROSEAT Żory: sterowanie i 
automatyka układu transportu pianek

• TOYOTA Wykroty: system transportu 
technologicznego wydziału szwalni

• MOKATE Ustroń, Żory: sterowanie i 
automatyka systemu transportu palet

• IKEA Lubawa: sterowanie i 
automatyka systemu transportu palet

• INCANA Ścinawa: system sterowania i 
automatyki linii do produkcji kamienia 
elewacyjnego z robotem ABB

• GRUPA ŻYWIEC: system 
sterowania i automatyki stanowiska 
zrobotyzowanego do paletyzacji 
kegów z robotem ABB

Realizacje  
systemów transportu            
wewnętrznego
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Long-term cooperation with various manu-
facturers of conveyors and internal transport 
systems has enabled us to provide automation 
services, assembly and commissioning of 
numerous transport systems in the country and 
abroad, including listed below::

• SCHNEIDER ELECTRIC Mikołów: 
transformer coil transport control 
system

• ARVATO Poznań: control and 
automation of the carton and clothing 
transport system

• AUTOS Solec Kujawski: control and 
automation of the container transport 
and sorting system

• BONDUELLE Gniewkowo: pallet 
transport control system

• DPD Bielsko-Biała, Częstochowa, 
Katowice, Kraków, Legnica, Leszno, 
Lublin, Opole, Szczecin, Toruń, 
Wrocław: comprehensive courier 
transport systems with a control and 
automation system

• DHL Lublin: control system for the 
courier transport system

• EKO-EXPORT Bielsko-Biała: 
microsphere transport control system

• ILS Sosnowiec, Zagreb, Budapest: 
control and automation system for the 
container transport and sorting system

• INTER-CARS Mysłowice, Bielsko-
Biała, Gorzów Wlkp., Łódź, Rzeszów, 
Szczecin, Tychy, Wrocław, Kyiv: 
control and automation system for the 
container transport and sorting system

• KOELNER Wrocław: pallet transport 
control

• COCA-COLA Krakow: pallet transport 
control

• DANONE Bieruń: control and 
automation system of the pallet 
transport system with lifts, size limiters

• DANONE Bieruń: modernization of 
control and automation systems for 
production machines

• BARLINEK: control and automation 
of the system for transporting stacks 
of boards, self-propelled trolleys and 
cooperation with machines

• KACZMAREK ELECTRIC Wolsztyn: 
control and automation of the container 
transport system

• MATEX Kostomłoty: control and 
automation of the container and litter 
box transport system

• TIMKEN Sosnowiec: control and 
automation of the pallet transport 
system with the wrapping machine

• TRW Czechowice-Dziedzice: control 
and automation of the pallet transport 
system

• PROSEAT Żory: control and automation 
of the foam transport system

• TOYOTA Wykroty: technological 
transport system of the sewing 
department

• MOKATE Ustroń, Żory: control and 
automation of the pallet transport 
system

• IKEA Lubawa: control and automation 
of the pallet transport system

• INCANA Ścinawa: control and 
automation system for the facade stone 
production line with an ABB robot

• GRUPA ŻYWIEC S.A .: control and 
automation system of a robotic station 
for palletizing kegs with an ABB robot

Implementation  
of internal transport systems
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In addition to projects related to the automation 
of internal transport systems, our company has 
made   a series of machines, control systems 
and automation, among others listed below:

•	 GRUPA	ŻYWIEC	S.A.: comprehensive 
control system for palletizing kegs with 
ABB robot

•	 INCANA	Ścinawa:	control and 
automation system for the facade stone 
production line with an ABB robot

•	 GEO-GLOBE: control systems and 
automation of production process line 
consisting geogrids

•	 ODLEWNIA	ELEKTROMET: induction 
furnace for melting bronze 

•	 WIROMET	S.A.: induction furnace for 
melting iron

•	 ASSECO	POLAND	S.A.: control 
systems Put To Light in distribution 
centers of Inter-Cars S.A.

•	 MARTECH-PLUS: automatic control 
system for power rectifier station of 
underground mining railway traction

•	 DANONE: the control system for 
crushing of waste products, the 
product dispensing system, regulating 
the pressure in the tanks of the 
product, control of vacuum pumps for 
production machines, modernizations

•	 KHW	S.A.,	PGG	S.A.:: repair of mine 
transformer stations

Oprócz projektów związanych z automatyką 
systemów transportu wewnętrznego nasza 
firma wykonała szereg maszyn, układów 
sterowania i automatyki m.in. wymienionych 
poniżej:

• GRUPA ŻYWIEC S.A.: 
system sterowania stanowiska 
zrobotyzowanego do paletyzacji 
kegów z wykorzystaniem robota ABB

• INCANA Ścinawa: system sterowania 
i automatyki linii do produkcji kamienia 
elewacyjnego z robotem ABB

• GEO-GLOBE: układy sterowania 
i automatyki linii technologicznej 
produkcji geokraty

• ODLEWNIA ELEKTROMET: piec 
indukcyjny do topienia brązu

• WIROMET S.A.: piec indukcyjny  
do topienia żeliwa

• ASSECO POLAND S.A.: układy 
sterowania systemu kompletacji Put 
To Light w centrach dystrybucyjnych 
Inter-Cars S.A.

• MARTECH-PLUS: układ sterowania 
automatycznej stacji prostownikowej 
do zasilania trakcji kolei podziemnych 
górniczych

• DANONE: układ sterowania 
maszyny do zgniatania odpadów 
produkcyjnych, systemu dozowania 
produktu, regulacji ciśnienia  
w zbiornikach produktu, sterowanie 
pomp próżniowych dla maszyn 
produkcyjnych, modernizacje

• KHW S.A., PGG S.A..: remonty stacji 
transformatorowych ognioszczelnych

Pozostałe  
realizacje

Other 
projects
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• halą produkcyjną z transportem 
wewnętrznym,

• samochodami serwisowymi,
• oprzyrządowaniem pomiarowym  

w zakresie elektryki, automatyki  
i mechaniki,

• centrami obróbczymi CNC,
• zespołami serwisowymi.

Posiadamy zaplecze projektowe w zakresie 
elektroniki, elektrotechniki i mechaniki przy 
czym każde z nich posiada własny warsztat 
elektroniczny, elektryczny i mechaniczny.

Warsztaty dysponują:

• transportem wewnętrznym: wózki 
widłowe i suwnice do 5 ton

• zasilaniem do ok. 500 kVA,  
z dostępnymi napięciami 230/400V, 
500 V, 6 kV oraz napięciem 
regulowanym od 0 do 700V AC  
i od 0 do 900 V DC 150 kVA.

• tokarką CNC
• frezarką CNC
• wycinarką plazmową

• production hall with internal transport,
• maintenance cars,
• measurement devices in the area of 

electrics, automation and mechanics,
• CNC processing centres,
• maintenance teams.

We have design background in the area of 
electronics, electrotechnical engineering and 
mechanics, and they all benefit from their own 
electronic, electric and mechanical workshop.

The workshops are fitted with:

• internal transport: forklifts and gantries 
up to 5 tonnes, 

• power supply up to about 500 kVA, 
with available voltages of 230/400 V, 
500 V, 6 kV, and regulated voltage from 
0 to 700 V AC, and from 0 to 900 V DC,  
150 kVA.

• CNC lathe
• CNC milling machine
• plasma cutter

Firma  
dysponuje

The Company 
owns
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