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Firma Energo-Complex rozpoczęła działalność w 1998 
roku. Obszarem działania jest szeroko pojęta eksplo-
atacja, diagnostyka i obsługa transformatorów energe-
tycznych. 
Mottem naszej działalności jest hasło:

„Transformatory – kompleksowe rozwiązania”

Wraz z dynamicznym rozwojem firmy zwiększał się 
również zakres oferowanych usług, który w chwili obecnej 
obejmuje dziesięć zasadniczych obszarów:

 Kompleksowa ocena stanu technicznego 
transformatorów na podstawie badań  
i pomiarów diagnostycznych;

 System zarządzania eksploatacją 
transformatorów – TrafoGrade;

 Serwis, remonty i modernizacje 
transformatorów na miejscu zainstalowania;

 Przedłużenie czasu „życia” transformatora;
 Autoryzowany serwis urządzeń 

Maschinenfabrik Reinhausen;
 Regeneracja i uzdatnianie oleju;
 Badania i pomiary aparatury WN i SN;
 Produkcja aparatury kontrolno-pomiarowej;
 Doradztwo Techniczne;
 Usługi specjalne.

Energo-Complex company was started in1998. The area 
of its activity is widely defined operation, diagnostics 
and maintenance of power transformers.

The motto of our company is:

"Transformers - comprehensive solutions"

With the rapid development of the company the range of 
services has also increased, which currently includes ten 
essential areas:

 Comprehensive assessment of the technical 
condition of transformers on the basis of tests 
and diagnostic measurements;

 Management system for transformers 
operation – TrafoGrade;

 Service, repairs and modernization  
of transformers at the installation site;

 Extension of the transformer “lifetime”;
 Authorized service of Maschinenfabrik 

Reinhausen devices;
 Regeneration and treatment of oil;
 Tests and measurements of HV and MV 

equipment;
 Production of measuring and control 

instruments;
 Technical Consulting;
 Special Services.

Nasi Partnerzy / Our partners:
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 Diagnostyka izolatorów przepustowych (FDS, 
TGδ);

 Diadnostyka podobciążeniowego przełącznika 
zaczepów.

Dysponujemy najnowocześniejszym w Polsce labora-
torium analitycznym, które wykonuje poniższy zakres 
analiz oleju elektroizolacyjnego zgodnie z wymagania-
mi norm IEC, PN, ASTM, 

 Badania właściwości fizykochemicznych
  napięcie przebicia,
  zawartość wody KF,
  liczba kwasowa,
  współczynnik stratności dielektrycznej tgδ,
  rezystywność w 90°C,
  temperatura zapłonu,
  gęstość,
  lepkość kinematyczna w 20°C,
  napięcie powierzchniowe,

 Badania chromatograficzne zawartości gazów 
(DGA);

 Badania zawartości związków furanu;
 Identyfikacja osadów i zanieczyszczeń;
 Oznaczenie podatności oleju na korozje 

siarkową;
 Zawartość PCB.

Transformatory będące w eksploatacji przez 30-40 lat,  
z uwagi na występujący w nich duży stopień zawilgo-
cenia powodujący obniżenie wytrzymałości zwarcio-
wej oraz zdegradowany olej elektroizolacyjny, powin-
ny być objęte kompleksową oceną stanu technicznego.  
W kompleksowej ocenie, badania podstawowe powin-
ny być uzupełnione zaawansowanymi technologiami 
diagnostycznymi, które pozwalają na dokładne okre-
ślenie istniejących defektów i ich możliwych przyczyn, 
a także opracowanie środków zaradczych wraz z per-
spektywą dalszej eksploatacji transformatora.

Energo-Complex oferuje szeroki zakres usług diagno-
stycznych opartych na bezinwazyjnych metodach 
pomiarowych, pozwalających na bardzo precyzyjnie 
oszacowanie ryzyka dalszej eksploatacji oraz określić 
poprawne założenia do eksploatacji danej jednostki.
W tym celu posługujemy się szerokim wyborem niżej 
wymienionych metod pomiarowych i badań diagno-
stycznych, których zestaw dobierany jest indywidual-
nie w zależności od transformatora oraz zakresu pro-
wadzonej ekspertyzy:

 Badanie stopnia zawilgocenia układu 
izolacyjnego (RVM-PDC, FDS);

 Badanie odkształceń mechanicznych uzwojeń 
(SFRA);

 Badanie wibro-akustyczne;
 Badania termowizyjne;
 Identyfikacja wyładowań niezupełnych (PD);

DIAGNOSTYKA I KOMPLEKSOWA 
OCENA STANU TECHNICZNEGO 
TRANSFORMATORÓW
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 Thermovision tests;
 Partial discharge (PD) identification;
 Bushings diagnostics (FDS, Tan δ);
 On-load tap changer diagnostics.

We have the most modern analytical laboratory 
in Poland that performs the following range of 
electroinsulating oil analysis with the accordance to 
requirements of the IEC, PN, ASTM:

 Physicochemical properties
  breakdown voltage,
  KF water content,
  acid number,
  dielectric losses coefficient tan δ,
  resistivity at 90 °C,
  flash-point,
  density,
  kinematic viscosity at 20 °C.
  surface tension.

 Chromatographic gas content tests (DGA);
 Tests for furan compounds;
 Identification of sediments and pollutants;
 Determination of oil susceptibility to sulfur 

corrosion;
 PCB content.

Transformers operated for 30-40 years, due to the 
presence of high moisture content causing the 
decrease of short-circuit strength and degraded 
electroinsulating oil, should be covered with the 
comprehensive assessment of their technical condi-
tion. In the comprehensive assessment basic tests 
should be complemented by advanced diagnostic 
technologies that allow for accurate identification 
of existing defects and their causes, and to develop 
countermeasures, along with the prediction of the 
transformer operation..

Energo-Complex offers a full range of diagnostic 
services based on the non-invasive measurement 
methods that allow to estimate precisely the risk of 
further operation and to set the correct assumptions 
for operation of the given unit.
For this purpose we use a wide selection of the following 
test methods and diagnostic measurements, which are 
selected individually depending on the transformer 
and the scope of its expertise:

 The analysis of the moisture content in the 
insulation system (RVM-PDC, FDS);

 The analysis of mechanical condition of 
windings (SFRA);

 Vibroacoustic tests;

DIAGNOSTICS AND COMPREHENSIVE 
ASSESSMENT OF TRANSFORMERS 
TECHNICAL CONDITION
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System TrafoGrade jest wspomagany komputerową 
bazą danych która gromadzi wszystkie dane dotyczą-
ce: lokalizacji, parametrów, wyników badań i pomia-
rów transformatorów. W części analitycznej wykonuje 
ocenę stanu technicznego, rangi oraz podaje zalecenia 
eksploatacyjne i generuje stosowne raporty. 

Korzyści ze stosowania systemu TrafoGrade, to przede 
wszystkim:

 Wspomaganie procesu decyzyjnego w zakresie 
polityki remontowo-inwestycyjnej;

 Możliwość tworzenia rzetelnej prognozy 
budżetowej na podstawie rzeczywistego stanu 
transformatorów;

 Identyfikacja problemów eksploatacyjnych 
za pomocą zaawansowanych technologii 
diagnostycznych;

 Możliwość prostego porównywania stanu 
technicznego różnych transformatorów, 

 Przedstawienie stanu technicznego w 
sposób skondensowany i czytelny dla osób 
zarządzających majątkiem sieciowym;

 Możliwość wyznaczenia perspektywy 
eksploatacji;

 Możliwość oceny rangi transformatora  
w systemie rozdzielczo-przesyłowym. 

Nowoczesne podejście do eksploatacji transformato-
rów energetycznych oparte jest na kompleksowej oce-
nie stanu technicznego transformatora oraz jego zna-
czenia w systemie elektroenergetycznym. Powiązanie 
tych dwóch czynników pozwala na rzetelne określenie 
perspektyw dalszej eksploatacji jednostki oraz ekono-
miczną ocenę opłacalności wykonania koniecznych re-
montów lub wymiany transformatora.

Energo-Complex oferuje przedsiębiorstwom eksplo-
atującym większą liczbę transformatorów system za-
rządzania majątkiem transformatorowym TrafoGrade. 
Jest to produkt dedykowany do zarządzania transfor-
matorami pracującymi w sieci przesyłowo-rozdzielczej  
oraz dla transformatorów blokowych. 
Ideą systemu TrafoGrade jest wyrażenie w skali punk-
towej oceny stanu technicznego transformatora oraz 
jego rangi w sieci elektroenergetycznej. Prosta, punk-
towa forma opisu stanu technicznego transformato-
ra umożliwia analizowanie wyników badań zarówno 
przez kadrę inżynierską, jak i nieposiadające specjali-
stycznej wiedzy technicznej służby ekonomiczne. 
W całkowitej ocenie transformatora system TrafoGrade 
uwzględnia jego stan techniczny oraz ekonomiczne 
aspekty obsługi, co pozwala optymalizować decyzje  
w zakresie bieżącej eksploatacji, gospodarki remonto-
wej oraz polityki inwestycyjnej. 

SYSTEM ZARZÑDZANIA MAJÑTKIEM 
TRANSFORMATOROWYM
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The TrafoGrade system is supported by a computer 
database that gathers all the data: location, parameters, 
results of tests and measurements of transformers. In 
the analytical part it performs an assessment of the 
technical condition, rank and gives instructions on the 
operation and generates appropriate reports.

The benefits of the TrafoGrade system are:

 Assistance of decision-making process on 
renovation-investment policy;

 Possibility to create a reliable budget forecast 
based on the actual condition of transformers;

 Identification of operational problems with 
help of advanced diagnostic technologies;

 Possibility of a simple comparison of the 
technical condition of various transformers;

 Presentation of the technical state in a concise 
and clear way for staff managing the network 
assets;

 Ability to determine the perspectives of 
operation;

 Ability to assess the importance of the 
transformer in the distribution-transmission 
system.

Modern approach to the operation of power 
transformers is based on a comprehensive assessment 
of the technical condition of the transformer and its 
importance in the power system. The combination of 
these two factors allows for accurate determination 
of further operation perspectives of the unit and 
economic assessment of profitability of performing 
necessary repairs or replacement of the transformer.

Energo-Complex offers companies which operate many 
transformers assets management system TrafoGrade. 
This is a product dedicated to the management 
of transformers operated in the transmission and 
distribution grid and for generator transformers.
The idea behind the TrafoGrade system is expression 
in the point-based scale the technical condition 
of the transformer and its rank in the power grid. 
The simple point-based form of description of the 
transformer’s technical condition enables to analyze 
the results of tests by both the engineering staff, as 
well as the economic staff, which lacks technical expert 
knowledge.
In the overall assessment of the transformer TrafoGrade 
system takes into account its technical condition 
and economic aspects of the service, which allows 
optimizing decisions in the ongoing operation, plan 
maintenance and investment policy.

2 TRANSFORMER ASSET MANAGEMENT 
SYSTEM
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 Wymiana osprzętu transformatorowego.
 Znacznie zmniejsza ryzyko pojawienia się zakłó-

ceń układu kontrolno-zabezpieczającego i nie-
przewidzianych wyłączeń spowodowanych awa-
rią wyeksploatowanych urządzeń.

 Modernizacja układu chłodzenia.
 Zmniejsza ryzyko wystąpienia podwyższonej 

temperatury potęgującej procesy starzeniowe, 
zabezpiecza pewność kontroli nad temperaturą 
pracy transformatora.

 Odnowienie powłok lakierniczych.
 Zabezpieczenie kadzi przed korozją.

 Pomiary diagnostyczne po modernizacji.
 Sprawdzenie poprawności procesów i zastosowa-

nych technologii, uzyskanie „odcisku palca”.

Realizacja modernizacji transformatora na bazie po-
wyższego zakresu gwarantuje stabilną i bezawaryjną 
eksploatację transformatora przez następne 15 lat.
Energo-Complex tego typu usługi w zdecydowanej 
większości przypadków zrealizował na miejscu zain-
stalowania transformatorów (zależność od uwarunko-
wań pogodowych), co znacząco wpłynęło na obniżenie 
kosztów związanych z transportem jednostki do bazy 
remontowej oraz czasem wyłączenia jednostki z eks-
ploatacji. 

Podstawowym elementem usługi związanej z przedłu-
żeniem „czasu życia” transformatora jest rzetelna dia-
gnostyka stanu technicznego jednostki, kładąca szcze-
gólny nacisk na ocenę procesów starzeniowych układu 
izolacyjnego będącą wyznacznikiem opłacalności mo-
dernizacji jednostki i dająca pogląd na perspektywę 
dalszej eksploatacji. Na bazie tej oceny, historii pracy 
oraz oględzin transformatora podejmuje się decyzje 
co do dalszych zabiegów technicznych, które swoim 
zakresem obejmują.

 Suszenie izolacji stałej metodą próżniową.
 Uzyskanie znacznego spowolnienia procesów de-

gradacji izolacji papierowej.

 Regeneracja oleju transformatorowego.
 Przywrócenie właściwości oleju porównywalnych 

z nowym olejem, usunięcie zanieczyszczeń sta-
łych.

 Wymiana podobciążeniowego przełącznika za-
czepów.

 Uzyskanie pewności działania podzespołu trans-
formatora która jest najbardziej narażony na wy-
stąpienie defektów mechanicznych związanych 
ze zmęczeniem materiału z uwagi na długą eks-
ploatację.

PRZEDŁU˚ENIE CZASU ˚YCIA 
TRANSFORMATORA
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 Replacement of transformer accessories.
 Significantly reduces the risk of problems with 

control and safety system and unexpected 
switching off due to a breakdown of old 
equipment.

 Modernization of the cooling system.
 Reduces the risk of increased temperatures 

which accelerate processes of aging, ensures the 
control over the operating temperature of the 
transformer.

 Renewal of the paint coatings.
 Protection of the tank against corrosion.

 Diagnostic measurements after modernization.
 Validation of used processes and technologies, 

obtaining a "fingerprint" for future.

Modernization of the transformer on the base of 
the above range ensures a stable and trouble-free 
operation of the transformer for the next 15 years.
Energo-Complex completed most of such services on-
site of transformer installation location (dependence 
on weather conditions), which significantly influenced 
the reduction of costs associated with the transport 
of given unit to the repair facilities and the period of 
deenergizing the unit.

The basic element of the services associated with the 
extension of the "lifetime" of a transformer is reliable 
diagnostics of its technical condition, particularly 
emphasizing the assessment of aging processes in the 
insulation system. The latter influences the profitability 
of transformer modernization and gives information 
on the possibilities of further operation. On the base of 
this assessment, operation history and the transformer 
inspection the decision is taken on further technical 
procedures, which include:

 Solid insulation drying with vacuum method.
 Significant slowing down the degradation 

process of the paper insulation.

 Regeneration of transformer oil.
 Restoration of oil properties comparable to the 

new oil, the removal of solid impurities.

 Replacement of the on-load tap changer.
 Ensuring proper operation of transformer’s 

component which is the most vulnerable to 
the occurrence of mechanical failures related to 
fatigue due to long service life.

LIFETIME EXTENSION 
OF TRANSFORMERS
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  pomiar rezystancji izolacji,
  pomiar współczynnika strat dielektrycznych 

tgδ oraz pojemności izolatorów przepusto-
wych,

  badanie podobciążeniowego przełącznika 
zaczepów,

  badanie właściwości fizyko-chemicznych 
oleju.

 Diagnostyka wyłączników mocy w zakresie:
  pomiar ciśnienia gazu SF6,
  pomiar czasów własnych i niejednoczesności 

styków głównych,
  pomiar rezystancji głównego toru prądowe-

go wyłącznika,
  wyznaczenia minimalnego napięcia zadzia-

łania cewek i rezystancji,
  pomiar izolacji,
  uzupełnienie ubytków gazu SF6,
  pomiar wilgotności gazu SF6,
  przegląd i sprawdzenie napędu.

 Badania przekładników prądowych  
i napięciowych

 Pomiary napięć rażenia.

Energo-Complex jest autoryzowanym przedstawicie-
lem Maschninenfabrik Reinhausen, producenta po-
dobciążeniowych przełączników zaczepów w zakresie 
sprzedaży produktów oraz serwisu. Jesteśmy w stanie 
zapewnić wysoki poziom serwisu PPZ z długoletnią 
gwarancją ich niezawodnej pracy. 

Doświadczony i wykwalifikowany zespół pracowników 
Energo-Complex oraz nowoczesny sprzęt i technologie 
którymi dysponujemy, pozwalają nam na zaoferowanie 
naszym klientom wykonanie serwisu, remontu lub mo-
dernizacji transformatora w miejscu jego zainstalowa-
nia przy zapewnieniu wysokiej jakości i optymalizacji 
czasu wyłączenia urządzenia z eksploatacji.

Oferujemy naszym klientom poniższy zakres usług:
 Serwis lub modernizacja podobciążeniowych 

przełączników zaczepów (PPZ);
 Wymiana PPZ na miejscu zainstalowania 

transformatora;
 Rewizja wewnętrzna części aktywnej 

transformatora;
 Remont lub modernizacja układu chłodzenia;
 Odnowienie powłok lakierniczych;
 Uszczelnianie i likwidacja wycieków;
 Regeneracja oleju – przywrócenie parametrów 

jak dla nowego oleju;
 Uzdatnianie oleju – usunięcie wody z oleju;
 Suszenie układu izolacyjnego części aktywnej;
 Dostawa i wymiana części zamiennych  

i akcesoriów;
 Pomiary i badania odbiorcze i poremontowe 

transformatorów:
  pomiar prądów magnesujących,
  pomiar rezystancji uzwojeń,
  pomiar przekładni,

USŁUGI SERWISOWO-REMONTOWE, 
MODERNIZACJE
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  winding resistance measurement,
  ratio measurement,
  measurement of insulation resistance,
  measurement of dielectric losses coefficient  

 tan δ and capacity of bushings,
  tests of the on-load tap changer,
  examination of physicochemical properties 

 of oil.
 Diagnostics of circuit breakers in the range:

  measurement of SF6 gas pressure,
  measurements of times and synchronization 

of main contacts,
  measurement of the circuit breaker 

resistance of the main current circuit, 
  determination of the minimum voltage of 

coil tripping and resistance,
  measurement of insulation,
  filling the losses of SF6 gas,
  measurement of the moisture content in SF6 

gas,
  overhaul and checking the drive.

 Tests of CT and VT;
 Measurements of effective touch voltage.

Energo-Complex is an authorized representative of 
Maschninenfabrik Reinhausen, manufacturer of on-
load tap changers, in terms of sales and service. We are 
able to provide a high level of OLTC service with long-
term guarantee of their reliable operation.

Experienced and qualified staff of Energo-Complex, 
together with modern equipment and technologies 
at our disposal, allow us to offer our customers the 
services, renovation or modernization of a transformer 
at its place of installation, while ensuring quality and 
optimizing the period of putting the device out of 
operation.

We offer to our customers the following range of 
services:

 Service or modernization of on-load tap 
changers (OLTC);

 Exchange of OLTC on-site;
 Internal inspection of the active part of the 

transformer;
 Repair or modernization of the cooling system;
 Paint coatings renewal;
 Sealing and elimination of leaks;
 Oil regeneration – restoration of parameters as 

for the new oil;
 Oil treatment – removal of water from the oil;
 Drying of insulating system of the active part;
 Delivery and replacement of spare parts and 

accessories;
 Acceptance or post-repair measurements and 

tests of transformers:
  measurement of magnetizing currents,

SERVICE AND REPAIRS, 
MODERNIZATION4
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Tabela porównawcza

Parametr Metoda Stary olej Nowy olej Zregenerowany olej

Napięcie przebicia [kV] IEC 60156 ~ 20 > 70 > 70

Liczba kwasowa [mg KOH/g] IEC 60296/82 ~ 0,2 < 0,03 < 0,01

Zawartość wody [mg / kg] IEC 60814 > 10 < 10 < 10

Współczynnik strat tgδ w 90°C IEC 60247 ~ 0,09 < 0,003 < 0,004

Napięcie powierzchniowe [mN/m] ISO 606295 ~ 25 > 40 > 50

Rezystywność w 90°C [GΩm] IEC 60247 ~ 1 > 150 > 150

 Regeneracja oleju
 Regeneracja oleju jest znacznie bardziej zaawan-

sowaną procedurą poprawy właściwości oleju 
w stosunku do jego uzdatniania. Dodatkowo 
oczyszcza olej z chemicznych produktów starze-
nia takich jak kwasy organiczne, aldehydy, ketony 
oraz węglowodory nienasycone, które m.in. przy-
spieszają degradację izolacji celulozowej. W pro-
cesie regeneracji z oleju usuwane są zanieczysz-
czenia oraz produkty starzenia w celu uzyskania 
właściwości porównywalnych do oleju nowego. 
Regeneracja oleju jest kluczowym elementem 
zabiegów mających na celu przedłużenie życia 
transformatorów.

 Uzdatnianie oleju
 Uzdatnianie oleju elektroizolacyjnego jest po-

wszechnie stosowanym i bardzo ważnym zabie-
giem eksploatacyjnym wykonywanym podczas 
pracy urządzeń wysokiego napięcia z izolacją 
papierowo olejową. Zabieg ten dotyczy zarówno 
olejów nowych oraz używanych, a jego celem jest 
uzyskanie właściwości, które wymagane są przez 
normy oraz instrukcje eksploatacji i pozwalają 
urządzeniom WN i transformatorom energetycz-
nym pracować pod napięciem.

 Zastosowanie próżniowego agregatu (wirówki), 
powoduje oczyszczenie oleju z cząstek stałych, 
wysuszenie z nadmiaru wilgoci oraz jego odgazo-
wanie. Dzięki tym zabiegom poprawiają się naj-
ważniejsze właściwości elektryczne, minimalizuje 
się zagrożenia przebicia izolacji oraz spowalnia 
proces generacji i osadzania się szlamów na ele-
mentach urządzeń.

Energo-Complex dysponując kilkoma agregatami do regeneracji i uzdatnia oleju elektroizolacyjnego o różnej wy-
dajności oferuje usługę poprawy obniżonych parametrów eksploatowanych olejów dla jednostek od 4 – 250 MVA .

5 REGENERACJA I UZDATNIANIE OLEJU 
ELEKTROIZOLACYJNEGO
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 Oil regeneration
 Oil regeneration is considerably more advanced 

procedure to improve the properties of the oil in 
relation to the oil treatment. The oil is additionally 
purified from chemical aging products such as or-
ganic acids, aldehydes, ketones and unsaturated 
hydrocarbons, which i.a. accelerate the degrada-
tion of cellulose insulation. In the regeneration 
process, impurities and aging products are remo-
ved from the oil in order to obtain comparable 
properties to the new oil. Oil regeneration is a key 
element of efforts to extend the life of transfor-
mers.

 Oil treatment
 Electro-insulating oil treatment is a widely used 

and very important procedure performed during 
operation of the high-voltage equipment with 
paper-oil insulation. This procedure applies to 
both new and used oils, and its goal is to obta-
in properties that are required by the standards 
and instructions and allow HV devices and power 
transformers to work under voltage.

 The use of a vacuum unit (centrifuges) leads to 
purification of oil from the solid particles, dry-
ing of excess of moisture as well as its degassing. 
With these treatments the most important elec-
trical properties are improved, the risk of insula-
tion breakdown is minimized and the process of 
sludge generation and deposition on elements of 
devices is slowed down.

REGENERATION AND TREATMENT OF 
ELECTROINSULATING OIL 5

Energo-Complex owns several devices for regeneration and treatment of electro-insulating oil, and offers a service 
to improve worsened parameters of operated oil for transformer units from 4 to 250 MVA.

Comparison table

Parameter Method Old oil New oil Regenerated oil

Breakdown voltage [kV] IEC 60156 ~ 20 > 70 > 70

Acid number [mg KOH/g] IEC 60296/82 ~ 0,2 < 0,03 < 0,01

Water content [mg/kg] IEC 60814 > 10 < 10 < 10

Tan δ losses coefficient at 90°C IEC 60247 ~ 0,09 < 0,003 < 0,004

Surface tension [mN/m] ISO 606295 ~ 25 > 40 > 50

Resistivity at 90°C [GΩm] IEC 60247 ~ 1 > 150 > 150
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Firma Energo-Complex wyspecjalizowała się w pro-
dukcji części zamiennych do głowic i układów przenie-
sienia napędu dla podobciążeniowych przełączników 
zaczepów. Doświadczenie zdobyte w tym zakresie 
pozwoliło nam na wprowadzenie nowych ulepszo-
nych rozwiązań technicznych, których przykładem jest 
wyprodukowanie i wprowadzenie do eksploatacji uni-
wersalnego napędu PPZ typu NEC-U-3, którym można 
zastąpić wyeksploatowane napędy różnych typów wy-
produkowanych na licencji firmy ELIN.

Drugą gałęzią produkcji są urządzenia kontrolno-po-
miarowe. 

W naszej firmie zaprojektowano i wdrożono do pro-
dukcji cyfrowe wskaźniki położenia podobciążeniowe-
go przełącznika zaczepów serii WP-EC z możliwością 
rejestracji i archiwizowania parametrów pracy prze-
łącznika zaczepów, współpracujące z wieloma typami 
napędów PPZ. 

Bazując na doświadczeniu naszych pracowników  
z działu diagnostyki transformatorów, wykonano zało-
żenia projektowe i wprowadzono na rynek urządzenia 
służące do wykonania podstawowej diagnostyki para-
metrów transformatora serii MT znacznie usprawniają-
cych proces wykonani pomiarów oraz wygenerowanie 
raportu .

Aktualna oferta produkcyjna zawiera:

 Części zamienne do PPZ :

  styki do podobciążeniowych przełączników 
zaczepów,

  sprężyny,
  przekładnie i układy przeniesienia napędu,
  napędy podobciążeniowych przełączników 

zaczepów.

 Urządzenia kontrolno-pomiarowe:

  cyfrowe wskaźniki położenia zaczepów serii 
WP-EC,

  MT3 urządzenie do diagnostyki transforma-
torów,

  Kodery do współpracy z cyfrowymi wskaźni-
kami położenia zaczepów.

6 PRODUKCJA
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Energo-Complex company specializes in the production 
of spare parts for heads and drive transmission for on-
load tap changers. The experience gained in this field 
has enabled us to introduce new improved technical 
solutions, an example of which is the production and 
introduction into the operation of the universal OLTP 
drive type NEC-U-3, which can replace worn drives of 
different types produced under license from ELIN.

The second branch of production are measuring and 
control devices.

In our company we designed and implemented to 
produce digital position indicators of on-load tap 
changer series WP-EC with the ability to record and 
archive the operating parameters of the tap changer, 
working with many types of OLTP drives.
On the base of the experience of our employees from 
the department of transformers diagnostics, design 
assumptions were made and introduced into market 
devices (MT series) used to perform the basic diagnostic 
parameters of transformer, which significantly improve 
the process of measurements and generation of a 
report.

The current production offer includes:

 Spare parts for OLTP:

  contacts for on-load tap changers,
  springs,
  gears and transmissions,
  drives of on-load tap changers.

 Control and measurement devices:

  digital tap position indicators, series WP-EC
  MT3 device for transformers diagnostics,
  coders for operation with digital indicators 

of tap position.

PRODUCTION6
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 Montaż urządzeń i aparatury;
 Wykonanie oprogramowania;
 Testy i uruchomienie stacji;
 Wykonanie dokumentacji obiektu.

 Projekt;
 Prace budowlane;
 Dostawa urządzeń;

 Badania drgań konstrukcji i hałasu;
 Badania termograficzne urządzeń elektroener-

getycznych;
 Pomiary elektryczne i ekspertyzy maszyn, gen-

eratorów i transformatorów WN , aparatury roz-
dzielczej oraz przekładników WN.

 Doradztwo, ekspertyzy i prace projektowe w 
zakresie generacji rozproszonej i odnawialnych 
źródeł energii;

 Badania układów izolacyjnych papierowo-olej-
owych i kompozytowych;

 Pomiary wnz w układach izolacyjnych metodą 
akustyczną, elektryczną oraz UHF;

Specjalną usługą jest zaprojektowanie i wykonawstwo stacji prób transformatorów, w skład której wchodzą niżej 
wymienione etapy:

W kooperacji z firmą OBRE Sp. z o.o., która dysponuje zespołem specjalistów, reprezentujących ośrodki naukowe oraz 
przedsiębiorstwa wytwarzające urządzenia i systemy dla energetyki realizujemy szeroką gamę niżej wymienionych usług 
specjalnych:

7

8

USŁUGI PROJEKTOWO-WDRO˚ENIOWE

USŁUGI SPECJALNE
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 Installation of equipment and apparatus;
 Implementation of the software;
 Testing and commissioning of the station;
 Preparing station’s documentation.

 Project;
 Construction;
 Supply of equipment;

DESIGN AND REALIZATION SERVICES

SPECIAL SERVICES

7

8

 Measurements of vibration and noise of the 
construction;

 Thermographic measurements of power 
devices;

 Electrical measurements and expertise of 
machines, generators, HV transformers, 
switchgear, CT and VT.

 onsulting, expertise and design works in the 
field of distributed generation and renewable 
energy sources;

 Tests and measurements of paper-oil and 
composite insulation systems;

 PD measurements in insulating systems using 
acoustic, electrical and UHF methods;

A special service is the design and realization of transformers test station, which consists of the following stages:

In the co-operation with OBRE Ltd., which has a team of specialists representing research centers and enterprises 
producing devices and systems for power industry, we carry out a wide range of the following special services:
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  kontrola materiałów wykorzystywanych  
w produkcji,

  udział w próbach międzyoperacyjnych,
  kontrola poprawności wykonania prac na 

poszczególnych etapach,
  nadzór nad próbami odbiorczymi wraz  

z oceną wyników,
  wykonanie specjalistycznych pomiarów od-

biorczych transformatora.

 Usługi związane z nadzorem nad transpor-
tem, montażem i próbami pomontażowymi 
obejmują:

  monitoring jakości i parametrów transportu 
transformatora,

  nadzór nad wykonaniem montażu transfor-
matora w miejscu zainstalowania, 

  wykonanie pomiarów pomontażowych.

Powyższy zakres usług zapewnia inwestorowi uzyska-
nie optymalizacji kosztów jak również pełną kontrolę 
nad jakością wykonania transformatora na poszczegól-
nych etapach produkcyjnych.

SZKOLENIA I WARSZTATY ZAJĘCIOWE W ZAKRESIE

 Obsługa i eksploatacja podobciążenowych 
przełączników zaczepów (PPZ);

 Pomiary elektryczne transformatorów;
 Zaawansowana diagnostyka i zarządzanie 

eksploatacją transformatorów;
 Wydawnictwa naukowe.

Wymiana, remont bądź zakup nowego transformato-
ra jest skomplikowaną operacją wymagającą szerokiej 
wiedzy technicznej oraz ekonomiczno-handlowej. 
Występujące ograniczenia formalnoprawne w pro-
cedurach zakupu transformatora często utrudniają 
obiektywny wybór najlepszych wykonawców. W tym 
zakresie Energo-Complex oferuje pakiet usług konsul-
tingowych, które dotyczą wyboru producenta, nadzoru 
nad produkcją oraz transportu i montażu.

DORADZTWO TECHNICZNE W ZAKRESIE

 Usługi związane z wyborem producenta i przy-
gotowanie części technicznej dokumentacji 
przetargowej obejmują:

  analiza warunków pracy jednostki i przygo-
towanie podstawowych założeń technicz-
nych,

  dobór parametrów technicznych,
  przygotowanie technicznej części umowy 

pomiędzy producentem a inwestorem,
  opracowanie szczegółowe specyfikacji istot-

nych warunków zamówienia,
  opracowanie optymalnego zakresu prób 

odbiorczych,
  udział w negocjacjach z producentami,
  ocena części technicznej ofert.

 Usługi związane z nadzorem nad produkcją 
transformatorów obejmują:

9 USŁUGI KONSULTINGOWE
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CONSULTING SERVICES9

 Services related to supervision over the 
production of transformers include:

  control of materials used in production,
  participation in interoperable tests,
  monitoring quality of production on the 

different stages,
  supervision of acceptance tests with results 

evaluation,
  performing specific acceptance 

measurements of the transformer.

 Services related to the supervision of transport, 
assembly and on-site tests include:

  monitoring the quality and transport 
parameters of the transformer,

  supervision of the installation of the 
transformer in the installation site,

  post-assembly measurements.

This range of services allows the investor to achieve 
cost optimization as well as full control over the quality 
of the transformer production at its all stages.

TRAINING AND WORKSHOPS IN THE RANGE:

 Use and operation of on-load tap changers 
(OLTC);

 Electrical measurements of transformers;
 Advanced diagnostics and management of 

transformer operation;
 Scientific publishing.

Replacement, repair or purchase of a new transformer 
is a complex operation requiring extensive technical 
and economical knowledge. Existing formal limitations 
in purchase procedures of transformers often make 
it difficult to perform an objective selection of the 
best contractors. In this field Energo-Complex offers 
a package of consulting services that relate to the 
manufacturer's choice, control over the production, 
transport and installation.

TECHNICAL ADVICE IN THE FIELD:

 Services related to the choice of the 
manufacturer and the preparation of technical 
part of the tender documents include:

  analysis of the conditions of unit operation 
and the preparation of basic technical 
assumptions,

  selection of technical parameters,
  preparation of the technical part of the 

contract between the producer and the 
investor,

  preparation of detailed terms of reference,
  preparation of the optimum range of 

acceptance tests,
  participation in negotiations with the 

producers,
  evaluation of the technical part of the 

tender.
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ENERGO-COMPLEX prowadząc społecznie odpowie-
dzialny biznes, kierując się zasadami etyki, uczciwości, 
równości i szacunku, realizując szereg działań mających 
na celu poszanowanie godności człowieka. Wspiera 
finansowo inicjatywy społeczne, Fundacje i Stowarzy-
szenia .
Nasza firma wspiera również kulturę i sztukę, przyjmu-
jąc zaszczyt Mecenasa projektu artystycznego. Przyczy-
niliśmy się do organizacji takich wydarzeń jak koncerty 
organowe oraz występy chóru męskiego jak również 
koncerty multiinstrumentalisty Józefa Skrzeka. 
Z naszym udziałem zostały wydane publikacje książko-
we, płyty z muzyką oraz płyty DVD z koncertami cieka-
wych artystów.

 Ochronka Charytatywna – Parafia NMP i św. 
Bartłomieja w Piekarach Śląskich

 Obok form rozwoju intelektualnego, działalność 
ochronki w znacznym stopniu opiera się na świad-
czeniu pomocy materialnej w postaci przygoto-
wania ciepłych posiłków, okazjonalnych paczek 
ze słodyczami czy też rozdzielaniu ubrań na zimę. 
Dzieci uczęszczające do ochronki mają możliwość 
skorzystania z wyjazdów wakacyjnych. 

 POMOC RADUJE – Stowarzyszenie Na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych – KRS 0000427781

 Stowarzyszenie działa w sferze edukacji, oświaty, 
wychowania, rehabilitacji, zapewnienia godnego 
bytu osobom niepełnosprawnym nie mogącym 

funkcjonować samodzielnie. Realizuje swoje cele 
poprzez inicjowanie działań zmierzających do 
powstania nowej szkoły i kompleksu dla osób 
niepełnosprawnych. Przygotowuje imprezy re-
kreacyjne oraz kulturalno-oświatowe integrując 
podopiecznych ze środowiskiem lokalnym. Sto-
warzyszenie „POMOC RADUJE” wspiera rodziców 
w trudnych sytuacjach życiowych oraz organizuje 
zajęcia w okresie ferii i wakacji. www.pomocradu-
je.pl

 SZKLANY MUR – Stowarzyszenie Rodzin i Przy-
jaciół Osób Dotkniętych Autyzmem

 – KRS 0000436988
 Celem działań Stowarzyszenia jest realizacja za-

dań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycz-
nych na rzecz osób dotkniętych autyzmem oraz 
wsparcie ich rodzin, szczególnie na terenie miasta 
Piekary Śląskie. Jednym z naszych głównych za-
dań jest integracja autystyków ze środowiskiem 
lokalnym oraz zapobieganie ich wykluczeniu, 
wyrównywanie szans w dostępie do edukacji  
i dóbr kulturalnych oraz propagowanie wiedzy na 
temat zaburzeń autystycznych w społeczeństwie. 
Aby rozbić tytułowy mur ze szkła Stowarzyszenie 
podejmuje konkretne inicjatywy oraz nawiązuje 
współpracę z wieloma placówkami edukacyjny-
mi, kulturalnymi jak również poradniami psycho-
logiczno-pedagogicznymi. www.szklanymur.pl

DZIAŁALNOÂå SPOŁECZNA

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, 
co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Św. Jan Paweł II
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SOCIAL ACTIVITY

people who are not self-sufficient. It pursues 
its goals by initiating activities aimed at the 
establishment of a new school and complex for 
the disabled. The society organises recreational 
as well as cultural and educational events to 
assimilate the disabled people under its care 
with the local community. The "POMOC RADUJE" 
Society supports parents in difficult life situations 
and organises classes during winter and summer 
holidays. www.pomocraduje.pl

 SZKLANY MUR ("Glass Wall" in English) – 
Association of Families and Friends of Autistic 
Individuals

 – National Court Register No. (KRS) 0000436988
 The aim of the association is to perform activities 

related to education, care, and schooling for the 
benefit of people suffering from autism and to 
support their families, especially in the area of 
Piekary Śląskie. One of our main tasks is to assimilate 
autistic individuals with the local community, 
prevent their exclusion, achieve equality of 
opportunity in access to education and cultural 
goods, as well as to promote knowledge about 
autism in society. In order to break the "glass wall" 
from the name of our association, we undertake 
certain specific initiatives and cooperate with 
numerous educational and cultural institutions as 
well as psychological and pedagogical counselling 
centres. www.szklanymur.pl

ENERGO-COMPLEX pursues socially-responsible 
business, following the rules of ethics, honesty, equality 
and respect, as well as undertakes various activities 
to advocate respect for human dignity. It provides 
financial assistance to social initiatives, foundations 
and associations.
Our company also supports culture and art, having 
the honour the act as a patron of art projects. We have 
played a significant role in the organisation of such 
events as organ concerts and performances of a men's 
choir as well as concerts of a multi-instrumentalist, 
Józef Skrzek.
Various books, music CDs and DVDs with concerts 
of interesting artists have been released with our 
participation.

 Children's Shelter – Blessed Virgin Mary and  
St. Bartholomew Parish in Piekary Śląskie

 Apart from stimulating intellectual growth, the 
children's shelter focuses on providing material 
support by preparing warm meals and special 
gift packages with sweets, as well as distributing 
winter clothes for free. Children who attend the 
shelter have an opportunity to go on holiday.

 POMOC RADUJE Society for the Disabled – 
National Court Register No. (KRS) 0000427781

 The activity of the society focuses on providing 
education, schooling and rehabilitation as well 
as ensuring dignified life conditions for disabled 

"Man is great not by what he owns, but by who he is, not by what he has, but by 
what he shares with others."

St. John Paul II
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ENERGO-COMPLEX Sp. z o.o.

ul. Lotników 9, 41-949 Piekary Śląskie, POLAND

tel. +48 32 775 67 00, fax +48 32 775 67 02
e-mail: info@energo-complex.pl
www.energo-complex.pl
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