PROFIL FIRMY

HISTORIA

Elektroline
jest
dynamicznie
rozwijającą się ﬁrmą z rocznym
obrotem 17 milionów Euro, ﬁrma
zatrudnia ok. 180 osób.

Od 1995 roku nasz program
produkcyjny
obejmuje
również
systemy do zdalnego sterowania
zwrotnicami, systemy kontroli w
zajezdniach, ogrzewanie zwrotnic
i inne urządzenia. W 2005 roku ﬁrma
Elektroline zmieniła swoją formę
prawną na ﬁrmę Inc.

W 1991 roku ﬁrma Elektroline a.s.
została zarejestrowana jako Spółka
z o.o. Elektroline a.s. jest zangażowana
w obszar produkcji i dostarczania
elementów dla tramwajowej i trolejbusowej sieci. Elektroline oferuje również
instalację tych materiałów.

Od 2005 roku ﬁrma Elektroline jest
członkiem Alpiq InTec AG.
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Od 1999 roku nasza ﬁrma jest w
posiadaniu certyﬁkatu ISO 9001:2000,
w 2005 roku uzyskaliśmy także
certyﬁkat ISO 14001:2004, a rok
później OHSAS 18001:1999.

PROJEKTOWANIE

Nasi projektanci wykorzystują do
swojej pracy najbardziej nowoczesne
oprogramowania i procedury.

Firma Elektroline a.s. dysponuje
własnymi
projektantami,
projektującymi zarówno pojedyncze
jak i
rozbudowane konstrukcje
trakcyjne.
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Nasze systemy charakteryzują się
wysokim stopniem bezpieczeństwa
i niezawodności. System został
certyﬁkowany zgodnie z poziomem
bezpieczeństwa SIL 3 (AK6).

URZĄDZENIA
TRAMWAJOWE

Automatyczny
system
kontroli
i podgrzewania zwrotnic, włącznie
z możliwością zdalnego sterowania.

Oferowane zwrotnice w połączeniu
z nowoczesną jednostką kontroli
gwarantują wysokie bezpieczeństwo
i komfort dla personelu obsługującego.
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Dostarczamy kompletne systemy
automatycznego
sterowania
i monitorowania trasy tramwajowej
w zajezdniach oraz w sieciach
tramwajowych.

Nasi instalatorzy posiadają wysokie
kwaliﬁkacje i zatrudniani są do prac
instalatorskich za granicą.

Estetyka to jeden z naszych głównych
celów.

Systemy
kompensacji
naciągu
przewodu jezdnego ze względów
estetycznych ukryte są wewnątrz
słupa.

Produkujemy i dostarczamy materiały
dla różnych typów napowietrznych
linii trakcyjnych, współpracujemy
z
odpowiednimi ﬁrmami instalatorskimi.
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ELEKTROLINE NA CAŁYM
ŚWIECIE

FRANCJA
Bordeaux
Lyon
Montpellier

Zrealizowaliśmy nasze projekty w
ponad 70 miastach w 21 krajach na
całym świecie.

Adelaide
Bendigo
Melbourne
AUSTRALIA
REPUBLIKA CZESKA
Hradec Králové, Jihlava, Liberec,
Olomouc, Opava, Pardubice, Pilsen,
Prague, Stribro, Teplice, Usti nad Labem,
Zlin
Dayton
New Orleans

Bari, Cagliari, Chieti,
Florence, Lecce,
Milan, Naples
WŁOCHY
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Athens
GRECJA

STANY
ZJEDNOCZONE
AMERYKI (USA)

WĘGRY

POLSKA

Szeged

Gdańsk
Gdynia
Kraków
Lublin
Poznań
Warszawa

Salzburg

Blackpool
AUSTRIA

WIELKA BRYTANIA

INNE REFERENCJE:
(Brussels, Ghent)

BELGIA

(Soﬁa, Vidin)

BUŁGARIA
HOLANDIA

(The Hague)

NORWEGIA

(The Bergen)
(Bucharest, Timisoara)

RUMUNIA
ROSJA

(Moscow, Vologda)

SŁOWACJA
HISZPANIA
TURCJA

(Senec-Sladkovicovo)
(Murcia, Tenerife)

(Gaziantep, Istanbul)
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URZĄDZENIA
TROLEJBUSOWE

W pełni automatyczny system
sterowania
zwrotnicami
trolejbusowymi (VETRA) zapewnia
wysoki komfort pracy motorniczych.

Proponowane
rozwiązania
sieci
trakcyjnych są lekkie, przestronne
i gwarantujące szybkie przejazdy
pojazdów.

Rozwiązania techniczne zwrotnic
i skrzyżowań trakcji pozwalają na szybki
i płynny przejazd przez skrzyżowania
drogowe.

W
nowoczesnych
rozwiązaniach
mocujących CW, używane są lekkie
materiały izolacyjne zapewniające
doskonałe właściwości eksploatacyjne.
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Motorniczy otrzymuje informacje
o stanie i położeniu zwrotnicy
poprzez odpowiedni kolor lampy
sygnalizacyjnej.

Szeroki asortyment zaokrąglonych
uchwytów CW spełnia wysokie
wymagania szybkiej i cichej jazdy.

Nowy typ urządzeń TBxRAIL lub
TBxTRAM przecinający się bez
izolacji jest idealnie cichy i zapewnia
bezproblemowe
poruszanie
się
pojazdów przewożących pasażerów.
Skrzyżowania trakcji i zwrotnice są
zaprojektowane w taki sposób, aby
zapewnić geometryczną zmienność
i łatwy montaż.
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URZĄDZENIA KOLEJOWE

Sterowniki
w pilota,
zarządzanie
OCL.

Nasi eksperci, we współpracy z K & M,
instalują całe zestawy napowietrznych
linii
trakcyjnych,
dla
dużych
prędkości do 300 km/h, wykonanych
z klasycznych (lub aluminiowych)
materiałów.

Czujniki
pomiarowe
wilgotności
i temperatury gwarantują płynne
działanie zwrotnic.
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silników wyposażone
pozwalają na łatwe
operacyjne zasilaniem

System automatycznego ogrzewania
gwarantuje działanie i informowanie
operatorów o aktualnym stanie
zwrotnicy w okresach zimowych.

Automatyczne, zdalne oświetlanie
stacji umożliwia ekonomiczny system
oświetlenia również na dworcach,
gdzie nie ma zatrudnionego personelu.

Elektryczne pręty grzejne (grzałki)
są zintegrowane z kompletnym
systemem zmiennych elementów
mocujących dla różnych kształtów
i długości iglic zwrotnicy.
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Elektroline Inc.
K Ládví 20
184 00 Prague 8
Czech Republic
phone: +420 284 021 111
fax: +420 284 021 119
e-mail: info@elektroline.cz
www.elektroline.cz

