Компанія ТОВ “Робітня”
понад 25 років
успішно працює
в галузі впровадження
електричних систем.

В складі компанії:
• команда з понад 90 кваліфікованих працівників;
• 2500 м2 офісних, торгівельних, виробничих
і складських приміщень, в тому числі:
-- адміністративний і технічно-комерційний
підрозділ;
-- мобільна електромонтажна база;
-- цех з виробництва електричних щитів,
сертифікований відповідно стандарту
якості компанії Schneider Electric;
-- торгівельно-логістичний комплекс.
Компанія «Робітня» є сертифікованим членом
Prisma Club Ukraine (елітні партнери-щитовики
Schneider Electric Україна).
Компанія атестована аудитом по соціальній
відповідальності (SMETA 4-Pillar Audit) на відповідність до вимог Кодексу Постачальника
НЕСТЛЕ (NESTLE Supplier Code), етичним принципам ETI (Ethical Trading Initiative), нормам
чинного законодавства з праці, охорони праці
та навколишнього середовища.

Robitnia Sp. z o. o. od ponad 25 lat skutecznie działa w zakresie realizacji instalacji
elektrycznych.

Robitnia Ltd has been successfully working
in the sphere of implementing electrical
systems over 25 years.

Firma posiada:

The company is represented by:

• zespół z ponad 90 wykwalifikowanych pracowników;
• 2500 m² pomieszczeń biurowych, handlowych, przemysłowych i magazynowych,
w tym:

• a team of over 90 qualified members;
• 2500 m² of office, retail, production and
warehouse premises, including:

-- dział administracyjny i techniczno-handlowy;
-- mobilne zaplecze elektromontazowe;
-- kompleksowy warsztat produkcji rozdzielnic elektrycznych, certyfikowany zgodnie
ze Standartem Jakosci firmy Schneider
Electric;
-- hurtownia handlowa logistyczna.
Partnerem strategicznym firmy Schneider
Electric jest Robitnia sp z o.o. - producent rozdzielnic elektrycznych, certyfikowany czlonek
Prisma Club Ukraine.
Firma posiada certyfikat audytu w zakresie
odpowiedzialności społecznej (SMETA 4-Pillar
Audit) na zgodność z kodeksem dostawcy
Nestlé (NESTLE Supplier Code), zasadami
etycznymi ETI (Ethical Trading Initiative),
normami obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ochrony środowiska.

-- an administrative and a technical and
commercial unit;
-- a mobile electrical-installation base;
-- electrical switchboard workshop is
certified according to quality standards
by Schneider Electric;
-- a trade and logistics complex.
Robinia Ltd is certified member of Prisma Club
Ukraine as an elite partner of switchboard
production of Schneider Electric Ukraine.
The company is certified by the audit on
social responsibility (SMETA 4-Pillar Audit) for
compliance with the requirements of NESTLE
Supplier Code, ETI (Ethical Trading Initiative),
standards of current legislation on labor,
safety and environment protection.

Інжиніринг
Engineering
Engineering
“Об’єкт під ключ”
• рекомендації та інженерно-консультаційні послуги;
• організація, забезпечення, координація електромонтажних робіт
на об’єкті;
• технічний моніторинг, випробування, здача виконаного обсягу робіт.
“Obiekt pod klucz”
• koncepcja, projektowanie i usługi inżynierskie;
• organizacja, koordynacja prac elektro-montażowych na budowie;
• monitoring techniczny, diagnozowanie, odbiór zrealizowanego zakresu prac.
“Turn-key facility”
• recommendations and engineering and consulting services;
• managing of electrical assembling works at the site;
• technical monitoring, testing and startup the installation.

Електромонтаж с/н та В/Н
Montaż elektryczny ś/n i W/n
Electrical installation MV and hv
Монтаж, налагодження, випробування мереж середньої
і високої напруги:
• лінії електропересилання 6-110 кВ;
• силове електрообладнання, в тому числі:
-- трансформаторні підстанції 6-110/0,4 кВ;
-- автоматизовані дизельні електростанції потужністю до
3000 кВт, а також газогенераторні електростанції;
Montaż sieci i instalacji średniego oraz wysokiego napięcia:
• linie energetyczne 6-110 kV;
• sprzęt siłowy, w tym:
-- stacje transformatorowe 6-110/0,4 kV;
-- automatyczne elektrowni dieslowe o mocy do 3000 kW, а także
elektrowni gazowe.
Installation of the MV/HV-networks:
• electricity transmission lines 6-110 kV;
• power electrical equipment, including:
-- power substations 6-110/0.4 kV;
-- automatic diesel electrical power stations up to 3000 kW, as well
as gas-generating electrical power stations;

Електромонтаж н/н
Montaż elektrycznych n/n
Ellectrical installation lV
Монтаж, налагодження, випробування мереж низької напруги:
• внутрішні електричні силові та освітлювальні мережі, в тому числі:
-- кабельно-провідникові траси;
-- системи металевих і пластикових лотків;
-- силові і освітлювальні шинопроводи;
• слабострумні та інформаційні мережі;
• системи освітлення;
• силове та технологічне електрообладнання.
Montaż i instalacja niskiego napięcia:
• wewnętrzne sieci elektryczne, siłowe oraz oświetleniowe, w tym:
-- trasy kablowe
-- kanały instalacyjne metalowe lub z tworzywa sztucznego;
-- szynoprzewody zasilające i oświetleniowe;
• sieci teletechniczne i informatyczne;
• instalacji oświetleniowe;
• urządzeńie zasilające i oraz sprzęt elektryczny.
Installation of LV-networks:
• internal electrical power and lighting networks, including:
-- cabling and wiring routes
-- the systems of metal and plastic cable-trays;
-- power and lighting busbars;
• low current and information networks;
• lighting systems;
• power and technological electrical equipment;

автоматизація
Automatyzacja
Automatization
Розробка, проектування, виготовлення:
• автоматизовані системи керування технологічними процесами харчової, хімічної, будівельної та енергетичної промисловості;
• вузли обліку плинних енергоносіїв для стаціонарних і пульсуючих потоків;
• системи автоматизації та диспетчиризації мереж електроживлення,
вентиляції і кліматизації;
• алгоритми керування технологічними процесами.

Opracowanie, projektowanie i produkcja:
• automatyczny system sterowania procesami technologicznymi w przemyśle spożywczym, chemicznym, budowlanym i energetycznym;
• węzły pomiarowe przepływu nośników energii dla przepływów stałych
i pulsujących;
• system automatyzacji i dyspozytorskiej kontroli sieci zasilania, wentylacji
i klimatyzacji, systemów kontroli dostępu i ewidencji;
• algorytm sterowania procesami technologicznymi.

Development, engineering and production of the following:
• technology automation of food, chemical, constructional and energy
industries;
• flowmeters of fluid energy carriers for stationary and pulsing flows;
• automation and dispatching systems of power networks, ventilation and
air-conditioning, systems of access and metering;
• technological process control algorithm.

Електрощитове обладнання
Sprzęt rozdzielczy
Switchboard equipment
Розробка, проектування, виготовлення:
•
•
•
•
•

щити, шафи, комірки 0,4 кВ (ввідно-облікові, секційні, розподільчі);
шафи автоматичного вводу резерву АВР;
установки компенсації реактивної потужності;
щити автоматизації, КВПіА;
ретрофіт (реконструкція в межах існуючих габаритів) щитів 0,4 кВ.

Rozwój, projektowanie, produkcja:
• tablice, szafy, rozdzielnie 0,4 kV (przyłączeniowo-pomiarowe, sekcyjne, rozdzielcze);
• szafy automatycznego wprowadzenia rezerwy SZR;
• sprzęt kompensacji mocy biernej;
• panele automatyzacji, i UKPiA;
• modernizacja (przebudowa) tablic rozdzielczych 0,4 kV i stacji transformatorowych.
Development, engineering and production of the following:
•
•
•
•
•

LV-switchboards and cells;
source-changeover units;
reactive power compensation;
automation boards and monitoring devices;
retrofit (reconstruction within the existing dimensions) of power
substation LV-switchboard.

Логістика
Logistyka
Logistics
Поставка за оптимальними цінами і термінами:
•
•
•
•
•
•
•

комірки СН, силові трансформатори;
дизель-генератори, блоки безперебійного живлення;
кабельно-провідникова продукція та монтажні аксесуари;
лотки, труби, шинопроводи;
світильники, лампи, розетки, електроінсталяційна фурнітура;
захисні та комутуючі апарати;
вимірювальні прилади.

Dostawa w optymalnych cenach i terminach:
•
•
•
•
•
•
•

rozdzielnie elektryczne, transformatory, szynoprzewody;
agregaty prądotwórcze, UPS;
kable i przewody;
korytka kablowe, kanały PCV, rury, listwy instalacyjne;
osprzęt elektryczny, oprawy, źródła światła;
aparatura ochronna, bezpieczniki , wyłącznik;
urządzenie pomiarowe, automatyki.

Supply at optimal prices and terms:
•
•
•
•
•
•
•

LV-cells, power transformers;
diesel generator sets, uninterruptible power supply;
cables and wires and installation accessories;
trays, pipes and bus bars;
luminaries, lamps, sockets, fittings for electrical installation;
protective and switching devices;
measurement devices.

Robitnia group
office@robitnia.com
вул. Б. Хмельницького 223B
м. Львів 79024 Україна
(032) 242-46-54

office.pl@robitnia.com
Witkowice 50B
95-060 Brzeziny Polska
+48 (692) 108 416

www.robitnia.com

