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Ochrona odgromowa i przed przepięciami

PROFIL FIRMY

Energetyka

·

Podstawowy obszar naszych zainteresowań to zapewnianie skutecznej ochrony
odgromowej i przed przepięciami dowolnych obiektów i systemów. Nasza wiedza
w tym zakresie posiada fundamenty zbudowane na ponad 30-letnim doświadczeniu
naszych specjalistów zdobytym w Polsce i za granicą. Nieustannie bierzemy
aktywny udział w rozwoju i kształtowaniu rynku ochrony odgromowej i przed
przepięciami. Dzięki intensywnemu rozwojowi, międzynarodowym powiązaniom
specjalistycznym i ciągłemu podnoszeniu naszych kwalifikacji jesteśmy w gronie
wiodących firm w zakresie opracowywania, dostaw i wdrażania kompleksowych
systemów ochrony odgromowej i przed przepięciami.
Nasza oferta obejmuje dostawy systemów uziemiających, ochrony odgromowej
oraz ochrony przed przepięciami instalacji zasilających i słaboprądowych. Obecnie
oferujemy w sprzedaży hurtowej i detalicznej produkty takich marek jak: RST,
LEUTRON, GALMAR, PolyPhaser, Times Microwave, Thor Guard. Na większość
dostarczanych produktów posiadamy status wyłącznego dystrybutora na rynku
polskim oraz rynkach zagranicznych na których działamy.

Przemysł

·

Obserwując uważnie zapotrzebowanie rynku oraz bazując na naszym
wieloletnim doświadczeniu i wiedzy, podjęliśmy produkcję profesjonalnych
ograniczników przepięć przeznaczonych do ochrony systemów niskoprądowych
w tym: alarmowych - m.in. SSP, SSWiN, KD, VSS (CCTV), kolejowych (srk),
wojskowych i wielu innych.
Uzupełnieniem naszej ofert handlowej i produkcyjnej są usługi w zakresie prac
badawczych, doradztwa, projektowania, ekspertyz oraz oceny ryzyka zagrożenia
piorunowego. W wielu przypadkach współpracujemy z naszymi kontrahentami
wspierając ich specjalistyczną wiedzą w zakresie ochrony przed LEMP (piorunowego
impulsu elektromagnetycznego).

Radiokomunikacja

·

Ofertę kierujemy przede wszystkim do operatorów systemów dystrybucyjnych:
energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych i pozostałych paliw płynnych,
a także firm wykonawczych oraz hurtowni branżowych.
Codziennie wspieramy biura projektowe i indywidualnych projektantów
w procesie tworzenia dokumentacji projektowej i wykonawczej na zasadach
pełnego zaufania stron.
Aktualnie terytorium naszej aktywności obejmuje głównie obszar Polski, Litwy,
Łotwy, Estonii, Białorusi oraz Ukrainy.

Zapraszamy do współpracy!
·
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OGRANICZNIKI PRZEPIĘĆ

· Iskiernikowe i warystorowe
ograniczniki przepięć dla systemów
zasilania nn

· Ograniczniki przepięć do ochrony
obwodów niskosygnałowych
i transmisji danych

· Ceramiczne iskierniki separacyjne,
rozwiązania dla ochrony katodowej

· Ograniczniki przepięć do obwodów
informatycznych Ethernet, PoE

· Miniaturowe ograniczniki do
ochrony systemów zabezpieczeń
technicznych SSWiN, KD

· Liczniki wyładowań atmosferycznych, systemy ostrzegania przed
burzami

MIEDZIOWANE SYSTEMY UZIEMIAJĄCE

· Uziomy pionowe gwintowane i kute

· Druty i bednarki miedziowane

· Zgrzewanie egzotermiczne,
uchwyty krzyżowe

 ROZWIĄZANIA DLA RADIOKOMUNIKACJI

· Ograniczniki przepięć dla
systemów radiokomunikacji
GSM, UMTS, LTE, WIMAX, GPS

tel. +48 85 307 00 85 · e-mail: rst@rst.pl

· Płyty czołowe i opaski
uziemiające UNI-KIT dla kabli
radiokomunikacyjnych

· Złącza, osprzęt i kable
radiokomunikacyjne
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