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International Electrotechnical E.NEXT Group jest jednym 
z wiodących producentów elektrotechniki w Europie Wschodniej 
i w krajach WNP, w swojej strukturze skupia sieć przedsiębiorstw 
w Polsce, Bułgarii, Rumunii, Ukrainie i Mołdawii.



Grupa E.NEXT łączy nowoczesne zakłady 
produkcyjne, centra inżynieryjne i profesjonalny 
personel, laboratoria techniczne, centra 
usługowe, regionalne biura handlowe 
i administracyjnye w Polsce, Bułgarii, 
Rumunii, Ukrainie i Mołdawii.
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CAŁKOWITA MOC = AKTYWNA + BIERNA
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KORZYŚCI KMB

Wyeliminowanie opłat za moc bierną
Zwiększenie pojemności linii
Poprawa jakości energii elektrycznej u odbiorców
Rozładunek transformatorów mocy
Mniejsze straty mocy
Obniżenie poziomu wyższych harmonicznych w sieci

odbiorców

znych w sieci



ROZŁADUNEK TRANSFORMATORÓW MOCY

PRZED ZAINSTALOWANIEM KMB

kW

t

70%

PO ZAINSTALOWANIU KMB

ładowanie

t

kW

tttttttttttttt

100%
ładowanie



ZREALIZOWANE PROJEKTY

Wykonanie prac

Projekt opiera się na analizie jakości energii elektrycznej, pomiarów obiegu 
parametrów elektrycznych sieci, produkcję, dostawę i montaż oraz uruchomienie 
systemów do kompensacji mocy biernej 0,4 kV.

Opis działania

Urządzenia są zaprojektowane zgodnie z aktualnymi warunkami i parametrami sieci z uwzględnieniem  
specyfiki obciążenia i  związanych z nimi wyliczeń systemu dla zainstalowanych urządzeń. Zostały 
wykorzystany kondensatory serii «heavy duty», o żywotności co najmniej 150 000 godzin i pozwalające 
na dwa przeciążenia w czasie.

Od początku 2014 roku oddano do użytku instalacje KMB o łącznej mocy ponad 4 MVar.



ZREALIZOWANE PROJEKTY

Slowiani Sp. z O. O. 

Członek «AVANGARDCO IPL» - największej rolnej 
grupy na Ukrainie, która specjalizuje się w produkcji 
jaj i produktów jajecznych. W Byshev znajduje się 
inkubator pojemności do 15 milionów, jednodniowych 
piskląt rocznie.
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ZREALIZOWANE PROJEKTY

PSG «Kowalska»

«Emelyanovsky karier» - eksplorator złoża granitu 
Bieriezowskiego, potężnej bazy surowcowej, zaspokaja 
potrzeby zakładów «Kowalska» w niezbędną ilość 
pokruszonej granitowej kostki, ubytków, drobnego 
kruszywa, tłuczenia kamiennego.
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Sprzęt używany

ZREALIZOWANE PROJEKTY

PJSC «Równe-Boroshnev»

PJSC «Równe-Boroshnev» jest czołowym 
producentem mąki i chleba, jest jednym 
z największych przedsiębiorstw regionu 
rówieńskim na Ukrainie.
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ZREALIZOWANE PROJEKTY

Sprzęt używany

Mleczarnia Brusilovskiy 

Mleczarnia Brusilovskiy działa od 1936 roku 
i produkuje wyroby pod markami «Polіska 
sirovarnya», «3 + 3 krowy». Od 2012 roku 
trwa przebudowa głównego wyposażenia 
technologicznego.



ZREALIZOWANE PROJEKTY

«Oval-Teh» Sp. z O. O.

Producent okładzin, paneli PCV pod marką Winline. 
Jest również dostawcą urządzeń do wytłaczania  
wiodących tureckich producentów.
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OFERTA FIRMY

Montaż, instalacja 

i uruchomienie 

systemów KMB

Projektowanie 

i obliczanie układów 

niskiego i wysokiego 

napięcia KMB.
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Sterowniki

WYKONANIE ELEMENTÓW KMB

Kondensatory Analizatory

Dławiki Filtry Akcesoria



INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL GROUP

KO NEXT Poland sp. z o.o.
ul. Trembeckiego 11A, 35-234, Rzeszów
tel.: +48 17 250 0 800
email: info@enext.pl

Zapraszamy do zapoznania się z nasza 
ofertą na rynek Polski, na stronie:

www.enext.pl


