


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



Grupa E.NEXT łączy nowoczesne zakłady 
produkcyjne, centra inżynieryjne i profe- 
sjonalny personel, laboratoria techniczne, 
centra usługowe, regionalne biura han- 
dlowe i administracyjnye w Polsce, Bułgarii, 
Rumunii, Ukrainie i Mołdawii.
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Magazyny

Kompleks infrastruktury Grupy E.NEXT obejmuje w Europie obiekty biurowe i magazynowe w Polsce, 
Bułgarii, Rumunii, Ukrainie i Mołdawii, zajmuje ponad 7000 m2 powierzchni i jest jednym z największych 
hurtowni wyrobów elektrycznych w Europie Wschodniej i w krajach WNP.

Kompleks magazynowy E.NEXT na Ukrainie



Magazyny w Europie

Dzięki urządzeniom kontrolnym Grupy Duplex 
możemy zagwarantować klientom brak błędów  
w formułowaniu i pakowania zamówień.

Wszyscy pracownicy Grupy E.NEXT — są to 
wysoko wykwalifikowani specjaliści, posiadający 
wiele lat pracy z produktami elektrycznymi oraz 
są dobrze zorientowani w polityki funkcjonowania 
E.NEXT.

Kompleks magazynowy E.NEXT, Kavarna, Bułgaria



Własna produkcja
Wszystkie zakłady produkcyjne E.NEXT (zarówno 
nasze własne jak i partnerów), przeszły certyfikację 
ISO 9001 i stosują się do standardów DMAIC dążąc   
do optymalizacji i kontroli procesów przemysłowych.

Dzięki temu nasi klienci otrzymują produkty wysokiej 
jakości, które spełniają wymogi UE i inne 
międzynarodowe standardy.



Rozwiązania E.NEXT



Kompleksowe rozwiązania w sektorze energetycznym

Grupa E.NEXT realizuje kompleksowe rozwiązania elektryczne dla rolnictwa, budownic-
twa, przemysłu i działalności wydobywczej, produkuje  aparaty dla wszystkich klas  
napięcia.

Zespół E.NEXT zrealizował z powodzeniem setki projektów we wszystkich sektorach od projek-
towania,  montażu aż do uruchomienia.  Pomyślnie zostały zakończona liczne modernizację i pr-
zebudowy systemów zasilania w największych przedsiębiorstwach. Zespół E.NEXT opracował      
i wdrożył kilkadziesiąt systemów automatyzacji procesów technologicznych.
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Kompensacja mocy biernej

Instalacje KMB pozwalają wyeliminować opłaty za zużycie i generowanie mocy biernej,               
a także obniżyć koszty czynnej energii elektrycznej poprzez zmniejszenie strat mocy czynnej 
w transformatorach i w przewodach zasilających. Ustawiając ASO można wygenerować niez-
będną moc bierną bezpośrednio konsumentom, bez uzyskiwania jej z sieci, a tym samym nie 
tracić pieniędzy na zapłatę rachunku.



Kompletowe stacje transformatorowe

E.NEXT-Group produkuje kompletne stacje transformatorowe          
w budynkach betonowych i metalowych. Stacje Transformatorowe 
przeznaczone są do odbioru, przetwarzania i dystrybucji prądu 
trójfazowego przemiennego o częstotliwości 50 Hz i napięciu         
10 (6) promieniowej kV lub sieciowym.



Rozwiązania oparte na przetwornicach

Przetwornice częstotliwości są powszechnie stosowane w systemach wentylacyjnych, wodo-
ciągach, systemach sterowania maszynami, przenośnikami, podnośnikami i innymi urządzenia-
mi. Zastosowanie przemienników częstotliwości pozwala na utrzymanie stałego lub zmiennego 
poziomu zgodnie z określonym algorytmem ustalania parametrów procesu, znacznie ułatwiając 
i upraszczając sterowanie procesem, a także pozwala znacznie ograniczyć zużycie energii elek-
trycznej podczas pracy.



Systemy kablowe E.NEXT

Rozwiązania E.NEXT pozwalają na budowę linii kablowych o dowolnym 
stopniu złożoności, zapewniając bezpieczeństwo pracy, łatwość insta-
lacji i konserwacji okablowania. E.NEXT oferuje klientom kompleksowe 
rozwiązania — od projektowania okablowania aż do ich instalacji                     
na miejscu przez nasze ekipy montażowe.



Systemy ochrony odgromowej i uziemienia

Grupa E.NEXT oferuje pełen zakres usług w zakresie budowy systemów ochrony odgromowej        
i uziemienia: kontrola obiektów, opracowanie optymalnych rozwiązań dla nich, biorąc pod uwagę 
wszystkie istotne kryteria techniczne i ekonomiczne, dostawy sprzętu, montaż, pomiary, serwis.
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Aparatura niskiego napięcia

Falowniki
Urządzenia modułowe
Styczniki
Przekaźniki

Wyłączniki
Wyłączniki Air
Bezpieczniki i uchwyty
Przełączniki i wsp.



Produkty oświetleniowe

Oświetlenie LED
Naświetlacze
Lampy wodoszczelne
Oprawy i adaptery lampowe

Oświetlenie awaryjne
Sterowanie oświetleniem
Żarówki i inne



Kable i przewody

Rury z PVC i akcesoria
Rury metalowe
PVC kablowe i akcesoria
Systemy rur metalowych

Studnie kablowe
Rury faliste
Urządzenia dodatkowe
Kable i inne



Urządzenia i produkty dla instalacji

Obudowy z tworzywa sztucznego i metalu
Klemy
Końcówki kablowe
Rurki termokurczliwe

Taśmy izolacyjne
Akcesoria
Zaciski
Zestawy montażowe i inne
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