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witamy Państwa w centrum uszczelnień 
kablowych 
Dla wielu producentów maszyn i urządzeń oraz ich odbiorców dławnice kablowe są 
jednym z wielu  setek czy nawet tysięcy akcesoriów, które czasem giną z pola widzenia 
głównych zagadnień i trudności jakie występują w procesie realizacji projektu. Jednak 
dbałość o takie szczegóły jak dobrej klasy dławnica lub stabilność eksploatacyjna 
obudowy w szerokich granicach zmiany parametrów otoczenia, często przesądzają 
o sukcesie, nieraz bardzo drogiej inwestycji. Jakość podłączeń, jest elementem dość 
łatwo sprawdzalnym świadczącym o jakości wykonania i staranności podejścia 
konstruktora do rozwiązania zagadnień technicznych. 
Zadaniem Centrum jest doradztwo i dobór rozwiązań technicznych w zakresie 
uszczelnień przejść kablowych i dławnic oraz szkolenia z zakresu prawidłowego 
ich doboru i montażu. Zakres szkoleń obejmuje montaż dławnic (od najprostszych 
poprzez te najbardziej skomplikowane, np. wpusty zalewane), oraz szkolenia z zakresu 
modułowego systemu przejść kablowych. Każdy rodzaj szkolenia kończy się uzyskaniem  
certyfikatu, który potwierdza zdobyte umiejętności i kwalifikacje. 
Z wyżej wymienionymi działaniami wiąże się nasza oferta handlowa zawierająca 
szeroką gamę produktów renomowanych producentów: dławnice wraz z akcesoriami 
dodatkowymi oraz modułowe systemy uszczelnień przejść kablowych - zarówno 
w wykonaniu zwykłym jak i do zastosowań specjalnych - do stref zagrożonych 
wybuchem. Oferowane przez nasz wpusty kablowe posiadają bardzo wysoką jakość, 
wybierane są często ze względu na swoje walory techniczne przy zachowaniu 
konkurencyjnej ceny i dobrych warunków dostaw. Otwierając Centrum oddajemy do 
Państwa dyspozycji wiedzę i doświadczenie naszych inżynierów, uzyskane podczas 
wieloletniej praktyki w zakresie doboru, dostaw i szkoleń dla zakładów przemysłowych, 
wytwórców urządzeń i firm wykonawczych.
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wPusty kablowe
rozwiązania przemysłowe

standardowe dławnice kablowe 
 
Wykonane są z wysokiej jakości tworzywa (poliamid 
w 3 wersjach kolorystycznych), mosiądzu lub 
mosiądzu niklowanego. Występują w 3 rodzajach 
gwintów: metrycznym M, Pg i calowym NPT. 
Posiadają stopień ochrony IP 68 – 10 bar.
Każda dławnica z tworzywa ma zabezpieczenie 
przed niepowołanym odkręceniem dzięki 
specjalnym wypustom na wewnętrznej stronie 
dokręcanego korpusu.

Dławnice do kabli ekranowanych

W aplikacjach, w których chcemy uzyskać oprócz 
niezawodnej szczelności, wysokiej odporności na 
wyciągnięcie przewodu i obracania go w dławnicy,  
dodatkowo niezawodny kontakt z ekranem kabla, 
zastosować możemy dławnice ekranowane do 
odprowadzania impulsów elektromagnetycznych.
Dławnice te występują w trzech rodzajach 
gwintów (Pg, M, i NPT), z elastyczną odgiętką oraz 
z odciążeniem kabla. Wykonane są z mosiądzu 
niklowanego i posiadają najwyższy stopień ochrony 
IP68-10 bar.
Występują w wykonaniu do stref zagrożonych 
wybuchem (obudowa Exe) oraz do zastosowań 
przemysłowych.
Do wspomnianego typu dławnic dla kabli 
ekranowanych stosujemy specjalnie do nich 
przeznaczoną nakrętkę EMV z wystającymi 
ząbkami, które po dokręceniu wbijają się 
w metalową obudowę zapewniając lepszy styk.

wpusty kablowe do zastosowań 
specjalnych

Występują w wersji przemysłowej oraz 
z przeznaczeniem do stref zagrożonych wybuchem 
w obudowie Exe i są przeznaczone do stosowania 
w elektrycznych maszynach i urządzeniach 
zgodnie z EN 60079-0 i EN 60079-7.

Dławnice do kabli płaskich
Ze względu na zastosowanie dopasowanej wkładki 
niezbędne jest precyzyjne określenie wymiarów 
uszczelnianego kabla. Wpusty występują w trzech 
rodzajach gwintów (Pg, M, i NPT), wykonane są  
z tworzywa oraz mosiądzu niklowanego.
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Dławnice wielootworowe
Wpusty kablowe przeznaczone dla wielu kabli o tej 
samej średnicy. Oferujemy szeroką gamę wkładek 
z możliwością uszczelnienia do 7 kabli w jednej 
dławnicy. Wpusty występują w trzech rodzajach 
gwintów (Pg, M, i NPT), wykonane są z tworzywa 
oraz mosiądzu niklowanego.

Dławnice mini oraz Xl
Miniaturowe wpusty wodoszczelne wykonane są 
z mosiądzu niklowanego dla kabli o średnicy od 
2 do 6 mm. Stopień ochrony IP 68. Natomiast 
dla kabli o średnicy zewnętrznej od 48 do 90 
mm posiadamy w ofercie wpusty kablowe (XL)  
o rozmiarze gwintu od M63x1,5 do M110x2.
Ponadto wpusty XL przewidziane są dla uszczel-
niania rur i posiadają gwint rurowy od G 2 i 1⁄2” 
do G4”

Dławnice kablowe z odgiętką
Posiadają elastyczne zabezpieczenia kabla 
(wykonane z poliamidu lub mosiądzu niklowanego). 
Zalecane do stosowania wszędzie tam gdzie okolice 
wejścia kabla do dławicy mogą być narażone na 
uszkodzenia mechaniczne.

Dławnice kątowe
Służą do uszczelnienia i przytrzymania kabla  
w miejscu, w którym musi on zostać wygięty pod 
kątem 90° i poprowadzony w innym kierunku zaraz 
po wyjściu z obudowy. Występują w wersji zwykłej, 
z elastyczną odgiętką lub z obrotowym trzpieniem. 
Wpusty występują w trzech rodzajach gwintów 
(Pg, M, i NPT)

sposoby zabezpieczeń kabli – systemy 
peszli i dławnic peszlowych

Dławnice peszlowe służą do prawidłowego 
zabezpieczenia peszli wchodzących w obudowę. 
Mogą występować w wersji tylko dla peszli lub 
też w wersjach DUO tzn. do jednoczesnego 
uszczelniania kabla w peszlu oraz do zamocowania 
rury osłonowej w obudowie.
Mogą być one wykonane z tworzywa lub z mosiądzu 
niklowanego. Wpusty występują w dwóch 
rodzajach gwintów (Pg, M). W ofercie posiadamy 
również peszle odporne na warunki atmosferyczne 
(UV) oraz podpory podtrzymujące rury osłonowe.
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rozwiązania do stref zagrożonych wybuchem ex 

Dla większości wymienionych wcześniej rozwiązań wpustów w wykonaniu przemysłowym istnieją 
odpowiedniki z przeznaczeniem do stref zagrożonych wybuchem zarówno w wersji exe, jak i exd.

wPusty kablowe

Dławnice specjalistyczne dla kabli 
zbrojonych

Występują w wersji przemysłowej oraz 
z przeznaczeniem do stref zagrożonych wybuchem 
w obudowie Exe, Exd oraz ExnR (potrójnie 
certyfikowane) dla strefy 1, strefy 2 i strefy 22 
oraz z przeznaczeniem do aplikacji górniczych.

rodzaje zbrojenia

najpowszechniejsze rodzaje zbrojenia kabli to:

• kable zbrojone oplotem (Wire Braid Armour)

•  kable zbrojone pojedynczym drutem (Single 
Wire Armour)

•  kable zbrojone stalową taśmą (Steel Tape 
Armour)

Dobór wpustów kablowych w strefach 
zagrożonych wybuchem

Dobór uzależniony jest od rodzaju obudowy, 
miejsca występowania, rodzaju zbrojenia, 
rozmiaru i rodzaju gwintu, średnicy zewnętrznej 
i wewnętrznej powłoki izolacyjnej przewodu, 
grubości zbrojenia oraz materiału z jakiego powinna 
być wykonana dławnica kablowa.

rodzaje dławnic do kabli zbrojonych

• Dławnice dla kabli zbrojonych oplotem
•  Dławnice dla kabli zbrojonych pojedynczym  

drutem 
• Dławnice dla kabli zbrojonych stalową taśmą
•  Dławnice uniwersalne dla każdego zbrojenia  

kabla (Triton T3CDS)
•  Dławnice zalewane uniwersalne dla każdego  

rodzaju zbrojenia (PX2K, Rapid Ex)
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Prawidłowy dobór wpustów zalewanych 
exd w strefach zagrożonych wybuchem

Norma IEC 60079:14 dokładnie określa kiedy 
należy zastosować wpusty zalewane. Prawidłowy 
dobór rozwiązania przedstawia poniższy diagram.

wpust
zalewany

wpust
ognioszczelny 
z uszczelką 
gumową

Czy wymagane 
jest wykonanie IIC?

tak

tak

tak

NIE

NIE

NIE

NIEtak

start

Czy w obudowie 
istnieje wewnętrzne 
źródło zapłonu?

Czy instalacja jest 
w strefie1?

Czy wielkość obudowy 
przekracza 2dm3?

Dławnice ze stali nierdzewnej 
i aluminium dla wymagających aplikacji

W przypadku gdy mamy do czynienia 
z wymagającymi warunkami środowiskowymi, 
jak atmosfera solna, opary chemiczne lub inne 
agresywne związki należy zastosować odpowiedni 
rodzaj materiału z jakiego powinna być wykonana 
dławnica kablowa. W tym celu mamy do wyboru 
dławnice kablowe wykonane ze stali nierdzewnej 
lub ze stali nierdzewnej kwasoodpornej.
Natomiast gdy niezbędne jest zachowanie 
odpowiedniego ciężaru danej konstrukcji można 
zastosować dławnice bardzo lekkie wykonane 
z aluminium. Wszystkie te rozwiązania mogą być 
w wykonaniu zarówno Exe, jak i Exd.

Dławnice oddychające/drenażowe

Przeznaczone są do obudów w wykonaniu Exe i Exd 
podatnych na kondensację pary wodnej i wilgoć 
podczas normalnej pracy. Wpusty te pozwalają 
bezpiecznie odprowadzić parę wodną z obudowy 
nie tracąc przy tym stopnia ochrony IP. Instalowana 
zawsze od dołu obudowy odprowadza wilgoć oraz 
zapobiega jednocześnie przedostaniu się powietrza 
z zewnątrz do środka.

akcesoria

Do każdego typu dławnicy przewidziany jest pełen 
zakres niezbędnych dodatkowych akcesoriów takich 
jak: przeciwnakrętki, zaślepki, o-ringi, reduktory, 
adaptery, podkładki uziemiające oraz profesjonalne 
klucze do ich przykręcania. Bardzo istotnym 
zaleceniem producentów wpustów jest posługiwanie 
się prostymi narzędziami przewidzianymi specjalnie 
do ich montażu – gwarantuje to zachowanie 
właściwych sił w dokręceniu dławnicy i poprawną 
jej pracę w trakcie eksploatacji.
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PrzePusty kablowe
modułowy system uszczelnień 
przejść kablowych mct brattberg

Podstawową ideą koncepcji systemu MCT 
Brattberg jest jego prostota. Konstrukcja opiera 
się na dwóch elementach: ramie i modułach 
uszczelniających. Uszczelnienie osiągamy poprzez 
umieszczanie modułów dookoła kabli lub rur  
w ramie i sprężenie mechaniczne wytwarzane 
przez urządzenie kompresujące.
Ta prosta koncepcja znalazła uznanie większości 
Towarzystw Klasyfikacyjnych na świecie. 
Gwarantuje ona nie tylko ochronę przed ogniem, 
wodą i gazem, ale również chroni i zabezpiecza 
przed dymem, związkami chemicznymi, 
promieniami UV, radiacją, eksplozjami, starzeniem 
się materiału, zmianami temperatury i ciśnienia 
oraz przed szczurami i innymi gryzoniami. Nadaje 
się także do stosowania w strefach zagrożonych 
wybuchem (Ex), uszczelniając kable i przewody 
przechodzące od strefy bezpiecznej do zagrożonej 
wybuchem.
System przejść kablowych MCT Brattberg posiada 
certyfikat ATEX dla strefy 1 gazowej i pyłowej:
ex ii 2 GD ex e ii ex tD a21 iP66/iP67 baseefa 
08 ateX 0016X
Dodatkowo dzięki specjalnemu wykonaniu 
system pozwala uszczelniać i zabezpieczać kable 
i przewody ekranowane przed interferencją pól 
elektromagnetycznych (EMP/EMI). Kolejnym 
walorem tego systemu jest stała możliwość 
wprowadzania w nim zmian (wymiana kabli lub 
ich dokładanie) przy jednoczesnym zachowaniu 
cech wymienionych powyżej.

części składowe systemu

ramy prostokątne pojedyncze i multi 

Standardową ramą jest rama pojedyncza 
z kołnierzem RGB i RGG o wymiarze umownym 
2, 4, 6 i 8. Różnią się od siebie tylko wysokością, 
natomiast szerokość i grubość ramy pozostaje bez 
zmian.

100 160 220 280

rGb 2 rGb 4 rGb 6 rGb 8

120 120 120 120
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W zależności od liczby kabli i ich średnic 
zewnętrznych ramy mogą występować w różnych 
konfiguracjach zarówno na szerokość, jak i na 
wysokość, np. rama podwójna RGB 4x2 oznacza 
ramę o rozmiarze 4 z 2 sąsiadującymi obok siebie 
oknami w poziomie. Natomiast rama RGB 4+4 
oznacza ramę o rozmiarze 4 z 2 sąsiadującymi obok 
siebie oknami w pionie.

ramy okrągłe rGP

Kolejnym sposobem na uszczelnianie przejść 
kablowych lub rurowych jest rama okrągła RGP 
wykonana z materiału Lycron przeznaczona 
do montażu w okrągłych otworach lub rurach. 
Dostępna jest w sześciu średnicach: 50, 
70, 100, 125, 150, 200 mm i wypełniana 
standardowymi modułami uszczelniającymi 
MCT. Części metalowe ramy wykonane są ze stali 
galwanizowanej lub nierdzewnej kwasoodpornej. 
Zaletą ramy okrągłej jest spełnienie wszystkich 
wymogów i parametrów ramy prostokątnej przy 
jednoczesnej oszczędności miejsca i kosztów 
ponoszonych podczas zakupów i eksploatacji. 
Każde z proponowanych przez nas uszczelnień 
może występować również w wersji otwieranej 
dla istniejących już w konstrukcji kabli i rur.
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moduły uszczelniające dopasowane 
i wypełniające

Podstawą systemu jest jego materiał o nazwie Lycron, 
z którego wykonane są wszystkie moduły i urządzenia 
kompresujące. Posiadają one bardzo niski wskaźnik 
dymności podczas pożaru, a wydzielany dym nie 
zawiera halogenków, które stwarzają zagrożenie 
dla życia ludzkiego.

Ponadto wszystkie elementy wykonane z tworzywa 
Lycron są wstępnie smarowane i nie wymagają 
wykonywania dodatkowych czynności w celu 
zmniejszenia tarcia między modułami, zapewniając 
przy tym 50% oszczędności czasu podczas 
montażu i ułatwiając jednocześnie demontaż 
przejścia kablowego.

moduły dopasowane stosujemy gdy znamy 
dokładnie średnicę zewnętrzną kabli, co ułatwia 
montaż, gdyż każdy moduł posiada pełną 
identyfikację do jakiego wymiaru kabla lub rury 
jest dedykowany. Dzięki czemu nie wymaga on 
specjalnego dostosowania. Zakres modułów 
uszczelniających obejmuje kable między 3,5 
a 101,5 mm średnicy zewnętrznej. W celu 
zapewnienia prawidłowego uszczelnienia istotne 
jest, by moduł posiadał prawidłowy rozmiar, który 
odpowiada średnicy zewnętrznej kabla.
Nadwyżka wolnego miejsca w każdej 
ramie wypełniana jest za pomocą modułów 
wypełniających, które w przyszłości mogą posłużyć 
do wprowadzania nowych kabli w przegrodę.
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moduły uszczelniające elastyczne 
addblock

W przypadku, gdy uszczelniane kable bądź 
rury nie są precyzyjnie zdefiniowane, można 
zastosować specjalne moduły elastyczne typu 
addblock z tolerancją w zakresie uszczelniania 
5 mm. Rozróżnić można 11 rozmiarów modułów 
Addblock. Poprzez odrywanie dołączonych 
listków o różnych grubościach i osadzaniu ich 
w module jesteśmy w stanie dopasować się do 
66 różnych średnic kabli i rur, w zakresie od 3,5 
do 69,5 mm.
Na grzbietach listków znajdują się specjalne karby, 
które idealnie pasują do rowków znajdujących 
się na głównym module. Zabezpiecza to moduł 
przed wysunięciem się wkładek ze środka. 

Uszczelnienie za pomocą modułów typu addblock 
jest tak samo prawidłowo zabezpieczone 
i ściśnięte jak przy modułach standardowych. Oba 
rodzaje modułów mogą być użyte jednocześnie 
w przejściu kablowym, czyniąc system uszczelnień 
MCT Brattberg bardziej elastycznym.

Przekładka stabilizująca stayplate

W celu wykonania prawidłowego przejścia 
kablowego należy po każdym rzędzie modułów 
w ramie umieszczać specjalną przekładkę 
Stayplate, która równomiernie rozprowadza siły 
rozporowe, jakimi na przejście działa urządzenie 
sprężające. Ponadto przekładka ta służy jako 
zakotwiczenie modułów w ramie, nie dopuszczając 
do ich wypadnięcia podczas sprężenia lub podczas 
wpływu wysokich ciśnień.

 urządzenia kompresujące PtG-120 oraz 
stG-1 + płyta kompresująca

Po wypełnieniu ram dobranymi wcześniej 
modułami, w celu zamknięcia i uszczelnienia 
przejścia kablowego umieszczamy w ramie 
urządzenie sprężające PtG 120 lub stG-1 wraz  
z płytą kompresującą.
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PtG 120 stG-1 + płyta kompresująca

sposób montażu:

• Montujemy ramę do konstrukcji.
•  Przeprowadzamy kable przez ramę oraz przez 

odpowiednie moduły.
•  Zapasowe miejsca wypełniamy modułami 

wypełniającymi
•  Przekładki stalowe Stayplates umieszczamy co 

rząd modułów w ramie.
•  Za pomocą systemu kompresującego sprężamy 

moduły powodując szczelność przejścia kablowego.

Szczegółową instrukcję montażu przekazujemy wraz 
z dostarczanym towarem.

rozwiązania Emc

Ze względu na coraz bardziej powszechne 
zastosowanie w przemyśle urządzeń ele-
ktrycznych i elektronicznych, które mogą 
podlegać wpływom pola elektromagnetycznego, 
zaistniała wśród ich użytkowników potrzeba 
dbałości o kompatybilność elektromagnetyczną 
urządzeń i ich przyłączy.
Ochronę przed interferencją pól elektromagne-
tycznych realizuje się zatem przez stosowanie 
urządzeń zapewniających kompatybilność 
elektromagnetyczną (EMC) – zarówno wewnętrzną 
(działania samego urządzenia) jak i zewnętrzną (brak 
generowania zakłóceń zewnętrznych w stosunku 
do urządzenia). Dla uniknięcia problemów z tym 
związanych stosuje się kable odpowiedniej klasy 
z ekranowaniem przewodu.
Piki i różnego rodzaju zanieczyszczenia sygnału 
są odprowadzane z ekranu kabla do uziemienia, 
a sam sygnał jest w związku z tym chroniony 
przed zafałszowaniem wartości przebiegu. Stąd 
obok standardowych modułów uszczelniających 
w ofercie znalazł się również system modułów 
specjalnej budowy. Zapewniają one dzięki 
swym własnościom ochronę przed zakłóceniami 
i możliwość przyłączenia ekranu przewodu do 
uziemienia. Jednocześnie działają jak ekran 
w przejściu kablowym pomiędzy ściankami. Te 
właściwości zapewniono wprowadzając do modułów 
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uszczelniających wykonanych ze specjalnego 
rodzaju tworzywa gumowego (zwanego Lycron) 
równomiernie rozłożone płatki cienkich blaszek ze 
stali hartowanej.
Pozwalają one odprowadzić ładunki z ekranu 
przewodów do uziemienia. W tym celu, izolacja 
zewnętrzna przewodu powinna być usunięta 
w obrębie przejścia kablowego na długości około 
10 mm, a ten przekrój należy usytuować pośrodku 
przejścia kablowego. Widać to na zamieszczonym 
poniżej przekrojowym rysunku.

uszczelnienia pojedynczych kabli lub rur 
typu Sr

Jest to najprostszy i najszybszy sposób na 
uszczelnienie pojedynczego kabla przechodzącego 
przez grodzie i pokłady statku lub poprzez inne 
przegrody. Jest to rozwiązanie wymagające 
wspawania stalowej tulei w przegrodę, a następnie 
umieszczenie w niej uszczelnienia SR, które 
dopasowuje się w dużej tolerancji do średnicy 
przewodu.

cechy uszczelnienia: 
• Certyfikat Lloyda (LRS) na klasę pożarową A60
• Wytrzymałość na ciśnienie do 5 bar 
• Dławnica wykonana ze stali nierdzewnej 
• Nie wymaga użycia dodatkowych części  
•  Dostosowany do kabla lub rury o średnicy 

zewnętrznej od 4 do 100mm 
•  Bariera przed ogniem, wodą, kurzem  

i gryzoniami. 
• Tuleja dostarczana jest w komplecie
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Dławnice kablowe wielootworowe typu 
mSr

Zaprojektowane do przeprowadzania od 1 do 8 
kabli jednocześnie w miejscu gdzie wymagana jest 
klasa pożarowa. Rozwiązanie MSR to uniwersalna 
dławnica kablowa wkręcana w obudowę spełniająca 
bardzo wysokie wymagania szczelności.

cechy dławnicy msr:
•  Certyfikat Lloyda (LRS) na klasę pożarową 
   A60 przy obudowie z mosiądzu
•  Wytrzymałość na ciśnienie do 15 bar
•  Szeroki zakres kabli o różnych średnicach
•  Dławnica wykonana ze stali nierdzewnej, 

obudowa dostępna z Poliamidu 6 lub  
z mosiądzu niklowanego

• Nie wymaga użycia dodatkowych części

Dławnice pokładowe i grodziowe

W przypadku gdy nie dopuszczalne są prace 
gorące na obiekcie lub statku (np. spawanie), 
a jest potrzeba przeprowadzenia i uszczelnienia 
pojedynczego kabla w klasie pożarowej można 
zastosować dławnicę pokładową firmy MCT 
Brattberg. 

cechy dławnicy pokładowej:
• Certyfikat Lloyda (LRS) na klasę pożarową A60 
• Wytrzymałość na ciśnienie do 15bar 
• Wyroby posiadają kody NATO
•  Odpowiednie dla kabla od 3 – 60mm średnicy 

zewnętrznej
•  Dostarczane w komplecie z elastycznym  

uszczelnieniem
• Dostępne w wersji EMC
•  Wykonane ze stali galwanizowanej z mosiężnymi 

nakrętkami

Program do samodzielnego 
projektowania przepustów kablowych

W celu optymalizacji doboru przejścia kablowego 
system MCT Brattberg udostępnia bezpłatnie 
specjalny program do samodzielnego projektowania 
przejść kablowych. Wystarczy wprowadzić kilka 
podstawowych informacji na temat liczby kabli, 
ich średnic zewnętrznych oraz rodzaju przegrody – 
a program automatycznie zapewni optymalny dobór. 
Uzyskamy dzięki temu projekt przejścia kablowego 
wraz ze specyfikacją materiałową, co stworzy 
w pełni profesjonalną dokumentację techniczną. 
Dzięki zaletom użytkowym oraz zapewnianym 
standardom technicznym i posiadanym 
dopuszczeniom do zastosowania w strefach 
gazowych i pyłowych przedstawione uszczelnienia 
stanowią doskonałe rozwiązanie w sytuacjach, 
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gdy występuje szczególna potrzeba zapewnienia 
bezpieczeństwa zarówno ludzi, jak i instalacji 
czy obiektów przemysłowych. Natomiast dzięki 
posiadanym międzynarodowym certyfikatom 
ogniowym system ten z powodzeniem może być 
zastosowany w budownictwie jako bierna ochrona 
ogniowa między pomieszczeniami. 
Zapraszamy również do kontaktu i bezpłatnych 
konsultacji ze specjalistami firmy Automatic 
Systems Engineering (komponenty@ase.com.pl)

szkolenia i certyfikacja
Firma Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. 
posiada wykwalifikowaną kadrę inżynierów, 
którzy przeprowadzają specjalistyczne szkolenia 
z zakresu prawidłowego doboru i montażu dławnic 
kablowych, (poczynając od tych najprostszych 
poprzez te najbardziej skomplikowane, np. wpusty 
zalewane) do szkolenia z zakresu modułowego 
systemu przejść kablowych kończąc. Każdy rodzaj 
szkolenia kończy się uzyskaniem certyfikatu, który 
potwierdza zdobyte umiejętności i kwalifikacje.

nasza oferta opiera się na wiedzy i doświadczeniu 
renomowanych producentów wpustów i przepustów 
kablowych.
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automatic systems engineering jest polskim dostawcą kompleksowych rozwiązań 
elektrotechniki i automatyki stosowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, 
jak również w innych obszarach przemysłu. Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie 
bezpieczeństwa przeciwwybuchowego sprawia, że ASE zapewnia różnym podmiotom 
kompleksową obsługę w zakresie doboru, kompletacji urządzeń, serwisu i dokumentacji.  
ASE współpracuje z niemal wszystkimi branżami wytwórczymi w Polsce. W referencjach 
firmy wyróżniono tysiące obiektów na terenie Polski zrealizowanych z wykorzystaniem 
dostaw z zakresu techniki przeciwwybuchowej, iskrobezpiecznej i technologii 
bezpieczeństwa. Ofertę tworzą ponadto ekspertyzy dotyczące bezpieczeństwa 
technicznego i szkolenia z zakresu wdrażania techniki bezpieczeństwa, przepisów Ex 
polskich i międzynarodowych, a także publikacje oraz konferencje techniczne i naukowo-
techniczne. ASE współpracuje z najlepszymi dostawcami europejskimi i światowymi oraz 
z licznymi instytucjami i uczelniami w Polsce, wydaje też „Magazyn Ex” – kwartalnik 
techniczny poświęcony tematyce bezpieczeństwa przeciwwybuchowego.


