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Wśród prezentujących swoje 
wyroby producentów znalaz- 
ło się dwadzieścia pięć firm 
z Niemiec, siedem z Czech 

i Hiszpanii, pięć z Chin, a po raz pierwszy na 
ENERGETAB pojawiły się dwie firmy z Indii. 
Dzięki temu można było zobaczyć najnowocześ- 
niejsze maszyny, urządzenia, aparaty, a także 
technologie, służące zwiększeniu niezawodności 
przesyłania energii elektrycznej oraz podniesie-
niu efektywności jej wytwarzania i użytkowania. 

W bardzo szerokiej ofercie wystawienniczej 
znalazły się m.in.: stacje transformatorowe, roz-
dzielnice, wyłączniki, przekładniki, agregaty prą-
dotwórcze i napędy, odnawialne źródła energii, 
maszty oświetleniowe i oprawy, aparaty i systemy 
pomiarowe, automatyki, przesyłania i obróbki in-
formacji, kable i przewody, urządzenia UPS, pojaz-
dy specjalistyczne dla energetyki itd. W tym roku, 
wśród prezentowanych w ramach ENERGETAB 
technologii, zauważyć można było znaczące 
zwiększenie oferty  firm oświetleniowych – za-

ENERGETAB 2013 – energetyczne spotkanie branży
26. Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie ENERGETAB 2013 stały się najważniejszym 
w Polsce spotkaniem branży energetycznej, elektrotechnicznej i automatyki energetycznej. 
Wzięła w nich udział rekordowa liczba 740 wystawców z 18 krajów Europy i świata. Imprezę 
odwiedziło 21 tys. zwiedzających.

równo dostawców słupów czy opraw, jak i coraz 
wydajniejszych lamp LED, służących m.in. do ce-
lów oświetlenia dróg i obiektów przemysłowych. 
Pojawiło się także wielu nowych producentów, 
demonstrujących najnowsze rozwiązania wyko-
rzystujące odnawialne źródła energii.

Jak co roku istotnym elementem targów stał się 
szereg imprez towarzyszących. Wśród nich wy-
mienić należy konferencję zorganizowaną przez 
Polskie Stowarzyszenie Elektroinstalacyjne, któ-
rej tematem była „Produkcja Energii Elektrycznej 
z OZE oraz Systemy Zarządzania Jakością Energii”. 
W jej trakcie dyskutowano na temat uwarunko-
wań transformacji gospodarki na niskoemisyjną, 
a także wyzwań, jakim będzie musiała sprostać 
polska gospodarka w tym procesie. Zwrócono 
uwagę na potrzebę zwiększenie w skali kraju pro-
duktywności materiałowej i efektywności ener-
getycznej. Oprócz tego Polsko-Szwajcarska Izba 
Gospodarcza przygotowała panel gospodarczy, 
którego celem było promowanie rozwoju polsko-
-szwajcarskich stosunków gospodarczych.

reklama

Co roku istotnym elementem targów jest kon-
kurs na innowacyjny produkt. W tym roku zgło-
szono do niego 54 rozwiązania techniczne, wśród 
których znalazły się m.in.: różnego typu aparaty, 
narzędzia, nowoczesne źródła światła, specjali-
styczne pojazdy i podnośniki, ogniwa fotowolta-
iczne, kolektory słoneczne, a nawet betonowe 
stacje transformatorowe. Statuetkę Lwa Fundacji 
im. Kazimierza Szpotańskiego za „System au-
tomatyzacji nadzoru nad siecią SN – smart grid 
z wykorzystaniem urządzeń ZPUE SA” otrzymała 
firma ZPUE SA, natomiast Puchar Ministra Go-
spodarki za „Energooszczędne transformatory 
rozdzielcze wykonane z zastosowaniem rdzenia 
amorficznego” przyznano ABB sp. z o.o.

Kolejna edycja organizowanych przez ZIAD 
Bielsko-Biała Targów ENERGETAB odbędzie się 
w dniach 16–18 września 2014 r. ■
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