


NASZA FIRMA

Firma Polamp sp. z o.o. dzia∏a na rynku od 1986 r.
JesteÊmy wiodàcym na terenie Polski producen-
tem rozdzielnic elektrycznych.

Ponad dwudziestoletni okres dzia∏alnoÊci pozwoli∏
nam dobrze poznaç potrzeby rynku i znaleêç
rozwiàzania, które majà na celu jak najlepiej
zaspokoiç Paƒstwa potrzeby i wymagania.

W ciàgu kilku ostatnich lat w znaczàcy sposób
unowoczeÊniliÊmy nasz park maszynowy co
pozwala nam znacznie podnieÊç jakoÊç i skróciç
czas dostarczania produktów.
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ZASTOSOWANIE

Z∏acza kablowe s∏u˝à do rozdzia∏u i zabezpieczenia przed
skutkami przecià˝eƒ i zwarç.

WYPOSA˚ENIE 

• obudowy termoutwardzalne
• szyny AL, Cu lub linki LGY
• podstawy bezpiecznikowe: 00, 1, 2, 3,
• roz∏àczniki: 00, 1, 2, 3,
• izolatory wsporcze
• zaciski V
• blachy monta˝owe
• listwa LZV

DANE TECHNICZNE 

• znamionowe napi´cie izolacji – 500V
• znamionowe napi´cie pracy – 230/400V
• znamionowy pràd ciàg∏y – 160/250/400/630 A
• stopieƒ ochrony IP – 44
• odpornoÊç na uderzenia – IK10 
• klasa ochronnoÊci – II

Z¸ÑCZA KABLOWE
POL-ZK
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Z∏àcze ZK-1a

ZK-1a ZK-1b ZK-1a/R

Z∏àcze ZK-1a Z∏àcze ZK-1a/R



Z¸ÑCZA KABLOWE

04 POLAMP  TEL. 87 429 89 00

Z∏àcze ZK-2a Z∏àcze ZK-2a/R

Z∏àcze ZK-2b Z∏àcze ZK-2b/R

Z∏àcze ZK-1b/R Z∏àcze ZK-2a
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Z∏àcze ZK-3a    Z∏àcze ZK-3a/R

Z∏àcze ZK-3a Z∏àcze ZK-3a/R



Z¸ÑCZA KABLOWE
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Z∏àcze ZK-3e Z∏àcze ZK-3e/R

Z∏àcze ZK-3e z listwà LZ Z∏àcze ZK-4/2R

Z∏àcze ZK-4/3R Z∏àcze ZK-5/4R
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Z¸ÑCZA POMIAROWE

ZASTOSOWANIE

Z∏acza pomiarowe s∏u˝à do zabezpieczeƒ przed i zaliczni-
kowych oraz odczytu energii.

BUDOWA 

wyposa˝enie zestawu mo˝e byç dobierane przez Klienta 
lub wg. wymagaƒ spó∏ki dystrybucyjnej
• obudowy termoutwardzalne
• tablica licznikowa 
• tablica na zegar
• roz∏àcznik izolacyjny
• wy∏àcznik instalacyjny
• roz∏àcznik bezpiecznikowy
• listwa zaciskowa

• p∏yta os∏onowa
• obudowa typu S
• uchwyt s∏upowy
• zaciski PE N
• rurka
• blacha monta˝owa

Z¸ÑCZA POMIAROWE
POL-PO  
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Z∏àcza pomiarowe ZP-1/LZ, ZP-1/LZ/F

Z∏àcza pomiarowe ZNTL

Z∏àcza pomiarowe ZP-1/2LZ, ZP-1/2LZ/F

DANE TECHNICZNE

• znamionowe napi´cie izolacji – 500V
• znamionowe napi´cie pracy – 230/400V
• znamionowy pràd ciàg∏y – 63A, 250A
• stopieƒ ochrony IP – 44
• odpornoÊç na uderzenia – IK10 
• klasa ochronnoÊci – II
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Z∏àcza pomiarowe ZP-2/2/R, ZP-2/2R/F, ZP-2, ZP-2/F

Z∏àcza pomiarowe ZP-2/LZ, ZP-2/LZ/F



Z¸ÑCZA POMIAROWE

10 POLAMP  TEL. 87 429 89 00

Z∏àcza pomiarowe ZP-3/LZ, ZP-3/LZ/F, ZP-6, ZP-6/F, ZP-2/R, ZP-2/R/F
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ZASTOSOWANIE

Z∏acza kablowo - pomiarowe s∏u˝à do rozdzia∏u i zabez-
pieczenia obwodów przed skutkami przecià˝eƒ i zwarç
oraz zabezpieczeƒ przed i zalicznikowych oraz odczytu
energii.

BUDOWA 

wyposa˝enie zestawu mo˝e byç dobierane przez Klienta
lub wg. wymagaƒ spó∏ki dystrybucyjnej
• obudowy termoutwardzalne
• tablica licznikowa 
• tablica na zegar
• szyny AL, Cu lub linki LGY
• podstawy bezpiecznikowe: 00, 1, 2, 3,
• roz∏àczniki: 00, 1, 2, 3,
• izolatory wsporcze
• zaciski V

Z¸ÑCZA KABLOWO-POMIAROWE
POL-ZKP  

• roz∏àcznik izolacyjny
• wy∏àcznik instalacyjny
• listwa zaciskowa
• p∏yta os∏onowa
• obudowa typu S
• zaciski PE N
• rurka
• blacha monta˝owa
• listwa LZV

DANE TECHNICZNE

• znamionowe napi´cie izolacji – 500V
• znamionowe napi´cie pracy – 230/400V
• znamionowy pràd ciàg∏y – 63A, 400A
• stopieƒ ochrony IP – 44
• odpornoÊç na uderzenia – IK10 
• klasa ochronnoÊci – II



Z¸ÑCZA KABLOWO-POMIAROWE
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Z∏àcza pomiarowe ZK-1+ZNTL
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Z∏àcza kablowo-pomiarowe ZKP-3+2TL, ZKP-4+2TL, ZKP-1+2TL, ZKP-2+2TL

Z∏àcza kablowo-pomiarowe ZKP-2+2TL, ZKP-1+TL, ZKP-1+TL



Z¸ÑCZA KABLOWO-POMIAROWE
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Z∏àcza kablowo-pomiarowe ZKP-4+3P, ZKP-3+3P

Z∏àcza pomiarowe ZKP-3+2ZNTL
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Szafy kablowe SK-4, SK-4/F

ZASTOSOWANIE

Szafy kablowe s∏u˝à do rozdzia∏u energii elektrycznej oraz do
zabezpieczenia obwodów przed skutkami zwarç i przecià˝eƒ.

WYPOSA˚ENIE 

wyposa˝enie zestawu mo˝e byç dobierane przez Klienta
lub wg. wymagaƒ spó∏ki dystrybucyjnej
• obudowy termoutwardzalne
• obudowy metalowe
• szyny AL, Cu 
• roz∏àczniki bezpiecznikowe listwowe: 00, 1, 2, 3,
• podstawy bezpiecznikowe listwowe: 160, 250, 400, 630 A

SZAFY KABLOWE
POL-SK  

• izolatory wsporcze
• zaciski V
• p∏yta os∏onowa
• uchwyty kablowe

DANE TECHNICZNE

• znamionowe napi´cie izolacji – 500V
• znamionowe napi´cie pracy – 230/400V
• znamionowy pràd ciàg∏y – 160, 250, 400, 630A
• stopieƒ ochrony IP – 44
• odpornoÊç na uderzenia – IK10 
• klasa ochronnoÊci – II



SZAFY KABLOWE
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Szafy kablowe SK-3, SK-3/F Szafy kablowe SK-2, SK-2/F
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Szafy kablowe SK-1, SK-1/F Szafy kablowe 



SZAFY KABLOWE
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Szafy kablowe 

Szafy kablowe 
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Szafy kablowe 

Szafy kablowe 



UK¸ADY POMIAROWE PÓ¸POÂREDNIE
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Uk∏ady pomiarowe pó∏poÊrednie

ZASTOSOWANIE

Uk∏ady pomiaru pó∏poÊredniego przeznaczone sà do zasilania
odbiorców w sieci o napi´ciu do 1kV oraz zapewniajà pomiar
mocy czynnej i biernej.

WYPOSA˚ENIE 

wyposa˝enie zestawu  mo˝e byç dobierane przez Klienta 
lub wg. wymagaƒ spó∏ki dystrybucyjnej
• obudowy termoutwardzalne
• tablice licznikowe
• tablica na zegar
• listwa zaciskowo-pomiarowa typu Ska
• przek∏adniki pràdowe
• szyny AL, Cu 
• roz∏àczniki izolacyjne 00, 1, 2, 3
• zabezpieczenia i sygnalizacja obwodów napi´ciowych
• ochronniki, bariery odgromowe
• roz∏àczniki bezpiecznikowe listwowe: 00, 1, 2, 3,
• izolatory wsporcze
• zaciski V
• p∏yta os∏onowa

UK¸ADY POMIAROWE PÓ¸POÂREDNIE
POL-UPP  

DANE TECHNICZNE

• znamionowe napi´cie izolacj – 500V
• znamionowe napi´cie pracy – 230/400V
• znamionowy pràd ciàg∏y – 400A
• stopieƒ ochrony IP – 44
• odpornoÊç na uderzenia – IK10 
• klasa ochronnoÊci – II
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Uk∏ady pomiarowe pó∏poÊrednie



SZAFY OÂWIETLENIA ULICZNEGO
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Szafy oÊwietlenia ulicznego 

ZASTOSOWANIE

Szafy oÊwietlenia ulicznego przeznaczone sà do rozdzia∏u
energii i sterowania oÊwietleniem ulicznym.

WYPOSA˚ENIE 

wyposa˝enie szafy  mo˝e byç dobierane przez Klienta 
lub wg. wymagaƒ spó∏ki dystrybucyjnej
• obudowy termoutwardzalne
• obudowy metalowe
• zegar astronomiczny
• uk∏ad pomiarowy 1f lub 3f
• zabezpieczenia obwodów odejÊciowych
• zabezpieczenia i sygnalizacja obwodów napi´ciowych
• uk∏ad sterowania oÊwietleniem
• ochronniki, bariery odgromowe
• p∏yta os∏onowa
• zaciski ZUG

DANE TECHNICZNE

• znamionowe napi´cie izolacji – 500V
• znamionowe napi´cie pracy – 230/400V
• znamionowy pràd ciàg∏y – 250A
• znamionowy pràd obwodu oÊw. – 63A                   
• stopieƒ ochrony IP – 44
• odpornoÊç na uderzenia – IK10 
• klasa ochronnoÊci – II

SZAFY OÂWIETLENIA ULICZNEGO
POL-SO 
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Szafy oÊwietlenia ulicznego 

Szafy oÊwietlenia ulicznego              Rozwiàzania uk∏adów sterowania



SZAFY OÂWIETLENIA ULICZNEGO
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Szafy oÊwietlenia ulicznego

Szafy oÊwietlenia ulicznego 
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Szafki oÊwietlenia ulicznego



URZÑDZENIA SZR
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Uk∏ady SZR

Uk∏ady SZR  

ZASTOSOWANIE

Uk∏ad samoczynnego za∏àczenia rezerwy s∏u˝y do zapewnie-
nia pewnego zasilania w obiektach posiadajàcych dwa êród∏a
zasilania.

WYPOSA˚ENIE 

Uk∏ady SZR  mogà byç wykonane pod konkretne êród∏a 
zasilania i obiekty
• obudowy termoutwardzalne, 
• obudowy metalowe
• wyposa˝enie szafki zale˝y od potrzeb danego obiektu. 

URZÑDZENIA SZR
POL-SZR  

Wykonujemy uk∏ady SZR wg. dostarczonej doku-
mentacji. Nasza firma wykonuje modu∏y automaty-
ki stosowane w SZR.

DANE TECHNICZNE

• znamionowe napi´cie izolacji – 500V
• znamionowe napi´cie pracy – 230/400V
• znamionowy pràd ciàg∏y – 250A
• stopieƒ ochrony IP – 44
• odpornoÊç na uderzenia – IK10 
• klasa ochronnoÊci – II
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Rozdzielnice budowlane 

ZASTOSOWANIE

Przeznaczone do zasilenia placu budowy, remontowanych
budynków, imprez plenerowych, tymczasowego korzystania
z energii elektrycznej.

WYPOSA˚ENIE 

wyposa˝enie rozdzielnicy budowlanej  mo˝e byç dobierane
przez Klienta
• obudowy termoutwardzalne, 
• obudowy metalowe /stal, aluminium/
• roz∏àczniki izolacyjne
• wy∏àczniki nadpràdowe
• wy∏àczniki ró˝nicowopràdowe
• gniazda wtyczkowe do 630A

DANE TECHNICZNE

• znamionowe napi´cie izolacji – 500V
• znamionowe napi´cie pracy – 230/400V
• znamionowy pràd ciàg∏y – 630A
• znamionowy pràd obwodu oÊw. – 63A                   
• stopieƒ ochrony IP – 44, 54
• odpornoÊç na uderzenia – IK10 
• klasa ochronnoÊci – II

ROZDZIELNICE BUDOWLANE
POL-BUD 



ROZDZIELNICE BUDOWLANE
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Rozdzielnice budowlane

Rozdzielnice budowlane

Rozdzielnice budowlane
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Rozdzielnice budowlane

Rozdzielnice budowlane



ROZDZIELNICE BUDOWLANE
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Rozdzielnice budowlane 

Rozdzielnice budowlane 
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Rozdzielnice budowlane

Rozdzielnice budowlane



BATERIE KONDENSATORÓW
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Bateria kondensatorów

ZASTOSOWANIE

Baterie kondensatorów przeznaczone sà do kompensacji
indukcyjnej mocy biernej w sieciach elektroenergety-
cznych niskiego napi´cia.
• baterie standardowe
• baterie z filtrami wy˝szych harmonicznych

WYPOSA˚ENIE 

• obudowy, szafy metalowe
• obudowy termoutwardzalne
• regulator 
• kondensatory
• styczniki
• d∏awiki
• system ch∏odzenia
• roz∏àczniki listwowe
• roz∏àczniki bezpiecznikowe.

BATERIE KONDENSATORÓW
POL-BAT  

Budowa baterii kondensatorów zale˝y od wielu
czynników na które sk∏ada si´: dobór szafy,
stopieƒ ochrony, iloÊç stopni baterii, rodzaj regu-
latora, wentylacja.

Oferujemy krótkie terminy realizacji zamówieƒ
gdy˝ posiadamy ca∏y asortyment do kompensacji
na magazynie.

Sà to wyroby renomowanych firm:
• Ducati 
• Gruppo Energia
• RTR Energia
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ZASTOSOWANIE

Rozdzielnice sterownicze przeznaczone sà do stosowania
w uk∏adach zdalnego sterowania i kontroli pracy nap´dów,
zespo∏ów nap´dowych, procesów technologicznych z mo˝li-
woÊcià Êledzenia pracy poszczególnych ciàgów produk-
cyjnych.

Gabaryty, obudowy oraz wyposa˝enie szaf sterowniczych
wykonujemy wed∏ug indywidualnych potrzeb klienta.

ROZDZIELNICE STEROWNICZE
POL-STE 

ZASTOSOWANIE

Budowa szaf automatyki uzale˝niona jest od realizowanego
projektu i inwestycji.

Wykonujemy wszelkiego rodzaju szafy oparte o sterowniki do
kontroli lub sterowania urzàdzeniami elektrycznymi w prze-
myÊle energetycznym oraz w procesach technologicznych.

SZAFY AUTOMATYKI
POL-SZA 



ROZDZIELNICE STACYJNO-TRANSORMATOROWE
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ZASTOSOWANIE

S∏u˝à do rozdzia∏u energii elektrycznej oraz zabezpieczenia
transformatora po stronie nN i wychodzàcych z niej obwodów
zasilajàcych.

WYPOSA˚ENIE 

• obudowa aluminiowa
• obudowa z tworzywa utwardzonego chemicznie
• roz∏àcznik g∏ówny
• roz∏àczniki listwowe
• podstawy bezpiecznikowe
• roz∏àczniki bezpiecznikowe
• uk∏ad oÊwietlenia ulicznego
• uk∏ad pó∏poÊredni

DANE TECHNICZNE

• znamionowe napi´cie izolacji – 500V, 690V
• znamionowe napi´cie pracy – 230/400V
• znamionowy pràd ciàg∏y – 900A                   
• stopieƒ ochrony IP – 44
• odpornoÊç na uderzenia – IK10 
• klasa ochronnoÊci – II(tworzywo), I(aluminium)

ROZDZIELNICE STACYJNO-TRANSFORMATOROWE
POL-STA 
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Rozdzielnice stacyjno-transformatorowe

Rozdzielnice stacyjno-transformatorowe



ROZDZIELNICE STACYJNO-TRANSORMATOROWE
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Rozdzielnice stacyjno-transformatorowe

Rozdzielnice stacyjno-transformatorowe
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Rozdzielnice stacyjno-transformatorowe



ROZDZIELNICE LICZNIKOWO-PI¢TROWE
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Tablica POL-RLP-5

Tablica POL-RLP-3ZASTOSOWANIE

Majà zastosowanie w budynkach mieszkalnych, komunal-
nych  do prowadzenia wewn´trznych elektrycznych linii do
zasilania mieszkaƒ (wlz), obwodów RTV, instalacji telefon-
icznych, sieci internetowych i innych.Gabaryty zestawów
dostosowuje si´ do wysokoÊci kondygnacji oraz gruboÊci
p∏yt stropowych. Istnieje mo˝liwoÊç wykonania niety-
powych gabarytowo elementów.Wykonujemy rozdzielnice
w wersji natynkowej i podtynkowej.

WYPOSA˚ENIE 

• obudowa stalowa
• listwa rozga∏´êna WLZ
• zabezpieczenia przelicznikowe
• tablice 1-faz, 3-faz.
• kana∏y kablowe
• gniazda techniczne

DANE TECHNICZNE

• znamionowe napi´cie izolacji – 660V
• znamionowe napi´cie pracy – 230/400V
• znamionowy pràd ciàg∏y – 100A
• stopieƒ ochrony IP – 4X

ROZDZIELNICE LICZNIKOWO-PI¢TROWE
POL-RLP
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Tablica POL-RLP-4

Tablica POL-RLP-2



ROZDZIELNICE LICZNIKOWO-PI¢TROWE
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Szafka licznikowa POL-RLP-12

Szafka licznikowa POL-RLP-8
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ZASTOSOWANIE

Produkowane przez nas rozdzielnice g∏ówne
nN mogà spe∏niç funkcj´ rozdzielnic g∏ównych
lub oddzia∏owych polegajàce na zabezpiecza-
niu i dystrybucji energii lub funkcje sterownicze
na przyk∏ad dla linii produkcyjnych, procesów
technologicznych, itp. Ich pràdy znamionowe
wynoszà od 160A - 1600A.

WYPOSA˚ENIE 

• obudowa metalowa /stal, aluminium/
• obudowa termoutwardzalna
• pozosta∏e wyposa˝enie rozdzielnicy 

wg. projektu

ROZDZIELNICE G¸ÓWNE
POL-RG



ROZDZIELNICE G¸ÓWNE
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Rozdzielnice g∏ówne
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