
gamą nowoczesnych urządzeń pomiarowych i złożonymi systemami automaty-
ki. Ogromna większość produktów to własne opracowania Lumelu, które nie 
ustępują rozwiązaniom proponowanym przez wiodące firmy światowe. Własna 
i stale rozwijana myśl techniczna to bez wątpienia ogromne osiągnięcie firmy. 
Lumel systematycznie dąży do zwiększenia udziału swoich produktów w ryn-
kach światowych. Po wejściu w skład grupy Rishabh Instruments, która zamierza 
utrzymać oraz rozwijać markę Lumel i ma szerokie kontakty na wszystkich prak-
tycznie rynkach świata, zadanie to zapewne uda się zrealizować szybciej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów w zakresie kompleksowych usług 
związanych z automatyką, Lumel powołał w 2000 r. własną pracownię syste-
mów automatyki. Zakres jej usług obejmuje realizację zadań projektowych, 
polegających na identyfikacji problemu, analizie możliwych rozwiązań i złoże-
niu klientowi oferty najbardziej optymalnej pod względem możliwości tech-
nicznych, funkcjonalności i ceny, wykonawczych, polegających na montażu 
układów regulacji i sterowania (np.: szafy sterownicze), dostarczeniu wszyst-
kich niezbędnych komponentów do klienta wraz z uruchomieniem aparatury 

kontrolno-pomiarowej. Ponadto pracownia świadczy usługi m.in. w zakresie: 
opomiarowania, sterowania, automatycznej regulacji procesów technologicz-
nych, wdrażania systemów sterowania i wizualizacji procesów przemysłowych, 
wykonawstwa instalacji elektrycznej, linii kablowych, wykonawstwa rozdzielnic 
NN i SN, szkolenia w zakresie obsługi i serwisu urządzeń.

Historia firmy LumeL sa
60 lat temu minister przemysłu maszynowego powołał Zielonogórskie Za-
kłady Wytwórcze Mierników Elektrycznych A-21, które po kilku latach 
otrzymały nazwę Lubuskie Zakłady Aparatów Elektrycznych LUMEL. Po-
czątkowo firma miała produkować wyłącznie prosty osprzęt elektryczny 
i części mechaniki precyzyjnej. Szybko jednak okazało się, że w Lumelu 
tkwi olbrzymi potencjał rozwojowy. Już w 1962 r. wyprodukowany został 
milionowy tablicowy miernik analogowy oraz – co było dużym zaskocze-
niem w zjednoczeniu MERA – powstały opracowania własnych przyrzą-
dów pomiarowych, takich jak np. słynne LAVO 1 i 2. Rozwój własnych kon-
strukcji spowodował, że Lumel dość szybko z ośrodka typowo produkcyj-
nego przekształcił się w lidera polskiej automatyki, który wyznaczał kierun-
ku rozwoju nie tylko w kraju, ale i za granicą. Gorsze czasy dla firmy przy-
szły na początku lat 90. Choć rozwój i inwestycje pochłaniały bardzo duże 
środki finansowe, Lumel był konsekwentny w obranej strategii działania. 
Gorsze czasy minęły i w roku 2009 Lumel mógł poszczycić się wybudowa-
niem nowego zakładu precyzyjnych odlewów ciśnieniowych. W 2010 r. fir-
ma została sprywatyzowana i weszła w skład międzynarodowej grupy kapi-
tałowej Rishabh Instruments. ■

Nowością w ofercie firmy Lumel jest dwukanałowy regulator tempe-
ratury RE92, zaprojektowany z myślą o wymagających aplikacjach 
przemysłowych. Może niezależnie sterować dwoma obiektami regu-

lacji lub regulować dwie wielkości fizyczne w jednym obiekcie (np. w piecach 
dwustrefowych). Dzięki innowacyjnemu algorytmowi regulacji SMART PID 
natychmiast reaguje na ewentualne przeregulowania w procesie, czyniąc go 
bardziej stabilnym i bezpiecznym. Co warto dodatkowo podkreślić – bezpie-
czeństwo i niezawodność RE92 jest gwarantowana dzięki III kategorii instalacji. 

Oferta firmy Lumel to kilkanaście grup własnych produktów, z których moż-
na zbudować najbardziej zaawansowane systemy automatyki. To m.in. urzą-
dzenia pomiarowe, decyzyjne i wykonawcze – m.in.: mierniki analogowe i cy-
frowe, przetworniki, mierniki parametrów sieci, rejestratory, elementy in-
tegracji sieci (moduły wejść i wyjść, koncentratory danych, oprogramowa-
nie). W zależności od potrzeb odbiorców urządzenia mogą pracować au-
tonomicznie lub być częścią systemów kontrolno-pomiarowych w instala-
cjach przemysłowych, inteligentnych budynkach, energetyce czy gazownic-
twie, wykorzystując do komunikacji różne media: RS485, radio czy internet.

Przez 60 lat istnienia na rynku firma wielokrotnie przekonała się, jak ważny 
dla rozwoju i stabilności przedsiębiorstwa jest zdywersyfikowany model 
prowadzenia biznesu. Obecnie działalność firmy koncentruje się na czte-
rech podstawowych obszarach: produkcji urządzeń automatyki przemy-
słowej, przeznaczonej do pomiarów i przetwarzania, regulacji i rejestracji 
oraz transmisji i wizualizacji procesów przemysłowych, produkcji i obrób-
ce precyzyjnych odlewów ciśnieniowych ze stopów aluminium oraz wyko-
nawstwie form i narzędzi, usługach w zakresie projektowania i wykonaw-
stwa systemów automatyki oraz usługach w zakresie montażu SMT, me-
chaniki precyzyjnej oraz produkcji elementów z tworzyw sztucznych.

Lumel dostarcza kompleksowych rozwiązań dla wielu branż przemysłu, m.in. 
energetyki, przemysłu chemicznego, hutniczego, spożywczego, lekkiego, mo-
toryzacyjnego, AGD i górnictwa. Przykładowo – w zakresie automatyki re-
alizuje projekty dotyczące procesów, w których występują takie wielkości 
jak temperatura, wilgotność, prędkość obrotowa i liniowa, ciśnienie, poziom 
i przepływ. Wielkości te przetwarzane są na sygnały elektryczne i wykorzy-
stane do sterowania nadzorem i wizualizacją procesów technologicznych. 

Do niewątpliwych sukcesów Lumelu należy bardzo udane łączenie wspomnia-
nej już tradycji z nowoczesnością. Firma odpowiada na potrzeby bardzo róż-
nych grup klientów – od klientów indywidualnych, chcących zakupić prosty mier-
nik analogowy, do wielkich klientów instytucjonalnych, zainteresowanych całą 

Lumel SA z siedzibą w Zielonej Górze należy do 
czołowych europejskich producentów urządzeń 
automatyki przemysłowej oraz precyzyjnych od-
lewów ciśnieniowych. Na rynku działa od 1953 r. 
Wysoką pozycję osiągnął dzięki konsekwentnie 
prowadzonej polityce rozwoju, kompetencjom 
pracowników oraz nowoczesnym środkom tech-
niki projektowania, produkcji i badań.
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Spece
od automatyki
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W ZALEżNOśCI OD POTRZEb ODbIORCóW 
URZąDZENIA MOGą PRACOWAć 

AUTONOMICZNIE LUb być CZęśCIą 
SySTEMóW kONTROLNO-POMIAROWyCh


