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AEG Industrial Engineering jest spó
produkuj
przemys owe urz dzenia
elektryczne dla energetyki i transportu. Znajd nas Pa stwo w tradycyjnym
umiejscowieniu firmy AEG przy ulicy Hohenzolerndamm w Berlinie. Nasza firma
pozostaje w bliskich kontaktach z obecnymi i wcze niejszymi fabrykami AEG.
Dostarczamy: systemy nap dowe i systemy automatyzacji, pola rozdzielni i urz dzenia
wysokiego napi cia, transformatory i generatory / turbiny, jednostki Diesel-Gen-set w
zakresie wytwarzania energii, ogóln elektronik przemys ow oraz urz dzenia
kompensuj ce niskiego oraz wysokiego napi cia.
Wraz z przedstawicielami i personelem zagranicznych spó ek AEG, roztaczamy opiek
nad mi dzynarodowymi klientami. Dostarczamy cz ci zamienne i nowe urz dzenia dla
klientów przemys owych. Doradzamy, projektujemy i dostarczamy urz dzenia nowe jak
równie przebudowane i zmodernizowane. Wielu naszych wspó pracowników na ca ym
wiecie ma wielkie zaufanie do urz dze przemys owych, instalacji okr towych
elektrowni dostarczanych przez AEG. Przygotowujemy oferty dotycz ce przebudowy
urz dze lub przy potrzebnych rozwi zaniach zast pczych s ymy Pa stwu fachow
porad .
Dostarczamy urz dzenia i instalacje, przeprowadzamy proces ich uruchomienia i
roztaczamy nad nimi opiek a do momentu oddania do eksploatacji. Nasze
rozwi zania pomog Pa stwu w zaoszcz dzeniu energii pobieranej przez nap dy
pomp i wentylatorów.
Razem z naszymi partnerami dostarczamy równie kompletne elektrownie blokowe,
agregaty pr dowe diesela do zasilania awaryjnego jak równie statyczne i dynamiczne
instalacje USV.

Zakres dzia alno ci:
Energetyka
•
•
•

•
•

Rozdzielnice i urz dzenia niskiego napi cia.
Rozdzielnie i rozdzielnice wysokiego i redniego napi cia, stacje
transformatorowe.
Urz dzenia kompensacyjne dla przemys u i dostawców energii. W
szczególno ci do urz dze elektrycznych, które wytwarzaj zwi kszon moc
biern , pr dy wy szych drga harmonicznych i prowadz do zjawiska
flickeringu. Dotyczy to np. du ych nap dów, pieców ukowych w przemy le
stalowym lub elektrolizerów.
TCR do dynamicznej regulacji mocy biernej w sieciach redniego napi cia lub
nowe cyfrowe regulatory do znajduj cych si w u yciu analogowych urz dze
TCR.
Doprowadzenia i odprowadzenia sieciowe z wy sz moc obci enia i
krytyczn zawarto ci harmonicznych b
zgodne z sieci dzi ki naszym
aktywnym filtrom dla rednich napi .
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Badania sieci i pomiary wy ej wymienionych urz dze w sieciach redniego
napi cia. Robimy to tak e dla u ytkowników urz dze dostarczonych przez
inne firmy.
Transformatory rozdzielcze, transformatory piecowe i d awiki piecowe, równie
transformatory prostownikowe dla zak adów stalowych lub elektrolizerów
przemys owych.

Wytwarzanie energii
•

•
•

•

•
•
•
•

Dostarczamy urz dzenia generuj ce do silników gazowych lub Diesla do
ok.200 MVA, u ywane do wytwarzania energii elektrycznej lub jako awaryjne
zabezpieczenie zasilania, usytuowane i zabezpieczone w budynkach lub w
kontenerach.
Statyczne wzbudnice dla silników synchronicznych i generatorów.
Generatory do szybkoobrotowych turbin gazowych oferujemy jako korzystne
kosztowo rozwi zania z wbudowanymi epicyklicznymi mechanizmami w formie
budowlanej IM B3 od 5000 do 15000 obr./min. i 4 do 50 MVA. Maksymalne
napi cie generatora to 15 kV.
Troszczymy si o utrzymanie w nale ytym stanie, jak równie dokonujemy
przegl dów i napraw turbin gazowych marki AEG Kanis oraz innych
producentów. Monta , uruchamianie oraz podwy szenie wydajno ci turbin
nale do gamy naszych osi gni . Umo liwiamy bieg próbny turbin gazowych
w starym zak adzie produkcyjnym firmy AEG Kanis.
Prostowniki i przekszta tniki do regulacji i pobudzenia silników i generatorów,
wzgl dnie turbin i pomp w elektrowniach wodnych.
Statyczne zasilanie pr du (USV) do 1000 kVA z zarz dzaniem aduj cym
baterie lub urz dzenia USV/CPS (Conditioned Power Supply).
Przetwornice do wytwarzania innych cz stotliwo ci ni 50 Hz, np. 60 Hz lub
162/3 Hz.
Sterowanie i kontrola generatorów z systemem AEG TRANSINAUT.

Skladniki przemys owe i Elektronika
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kondensatory, dlawiki, laczniki, styczniki, aktywne filty ,przyrady regulujace
Operniki AEG dla rozrusznikow, dzwigow i urzadzen ogrzewajacych
Statyczne urz dzenia wzbudzaj ce do silników synchronicznych i generatorów.
Przetwornice rozruchowe do elektrowni gazowych i du ych elektrowni wodnych.
Prostowniki wysokiego napi cia do regulacji w pompowych elektrowniach
zbiornikowych lub do nap dzania turbin.
Urz dzenia pr du sta ego i niskiego napi cia POWERSEMI do zasilania
energi elektryczn procesów elektrolizy i piecó ukowych pr du sta ego.
Regulatory mocy Thyro z tyrystorami do elementów grzejnych w przemy le
chemicznym.
Cewki mieszaj ce do indukcyjnego mieszania ciek ego metalu z prostownikiem
dla przemys u hutniczego.
Oporniki AEG do urz dze d wigowych i ogrzewania.

AEG Industrial Engineering GmbH – D-14199 Berlin – Tel: +49 30 820 99 490 – Fax: +49 30 820 99 499 – www.aeg-ie.com

3

Okt/Pazd09

Technika nap dowa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Silniki synchroniczne i asynchroniczne, wirniki pier cieniowe i silniki pr du
sta ego redniej i du ej mocy.
Silniki indukcyjne trójfazowe z ma ymi stratami wg EFF1 jak i wg ATEX lub z
bezw adno ci masy dla no yc do obcinania ko ców przy wytwarzaniu stali (np.
profili, odpadów blach itp.).
Urz dzenia rozruchowe do ograniczania pr du rozruchowego du ych silników
elektrycznych.
Prostowniki do silników pr du sta ego jak MINISEMI lub MAXISEMI.
Przekszta tniki do silników trójfazowych rednich i wysokich napi np.
MONOVERTER, MAXIVERTER lub SEMIVERTER do 900V jak równie
MEGASEMI i przetwornik BL (silniki bezszczotkowe) 1000V – 40kV.
Modernizacja i przebudowa nap dów.
Systemy nap dowe ze specjaln technologi dla przemys u stalowego.
Nap dy i prostowniki wysokiej dynamiki
Nap dy do pomp, wentylatorów, ta moci gów, przeno ników ta mowych i
wirówek.
Rozwi zania systemowe dla kompresorów regulowanych elektrycznie.
Silniki i przetwornice dla agregatów o najwyzszej pr dko ci obrotowej

Technika w transporcie
•
•

Oporniki, urz dzenia grzewcze, kontakty, jedno i wielopolowe zabezpieczenia
pr du sta ego i wysokich napi AC/DC, urz dzenia do adowania
akumulatorów w poci gach pasa erskich oraz inne komponenty dla kolei.
Uk ady nap dowe, generatory fali i inne komponenty dla statków.

Automatyzacja
•
•
•
•
•

Programowalne SPS urz dzenia automatyzacyjne jak A020 - A500 jak równie
nowe @120 - @250
Dynamiczna regulacja nap dów AEG Logidyn D i A800
Urz dzenia steruj ce i kontrolne dla urz dze wytwarzaj cych energi
elektryczn z AEG TRANSINAUT
Instalacje dla sterowania procesorowego, techniki sterowania i zdalnego
sterowania (SCADA) z podstacjami zdalnego sterowania Micro, @040, @050 i
@060
Opieka nad starymi urz dzeniami MODICON, GEAMATICS i GEATRANNS
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