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Wykaz Świadectw

Laboratoria badań urządzeń elektrycznych
Akademia Morska w Gdyni

ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
Poland


Data wystawienia: 2011-09-30
Data ważności : 2014-09-30

TE/212/883995/11

Zakres:
Estymator-Analizator jakości energii elektrycznej
---------------Procesor ADSP 21364,
Przetwornik A/D 7656,
Układy filtrów LTC1564,
Moduł phyCORE z procesorem XC161,
interfejs RS232,
Wejścia napięciowe,
Zasilanie,
Wyswietlacz graficzny,
Klawiatura,
Obudowa.
---------------Akademia Morska w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
-----------Przepisów PRS i jest odpowiedni do stosowania na statkach z klasą PRS jako przenośne
urządzenie pomiarowe.



TE/216/883995/11

Data wystawienia: 2011-09-30
Data ważności : 2014-09-30

Zakres:

Estymator-Analizator jakości energii elektrycznej, wersja 2.0
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---------------Moduł DSM-ST.SL z procesorem TigerSHARC ADSP TS-201,
Przetworniki A/D 7656,
Układy filtrów LTC1564,
Moduł phyCORE z procesorem LPC3250,
Wejścia napięciowe,
Wejścia prądowe,
Zasilanie z wbudowanej baterii akumulatorów i / lub sieciowe 230V, 50Hz
Wyswietlacz graficzny,
Klawiatura,
Obudowa,
USB.
---------------Akademia Morska w Gdyni
ul. Morska 81-87
81-225 Gdynia
-----------Przepisów PRS i jest odpowiedni do stosowania na statkach z klasą PRS lub w urządzeniach
otrzymujących dokumenty PRS.

MAREL - Serwis Mariusz
Samborski
Serwis Elektroniki Automatyki
Morskiej

Mierzyn, ul. Pawła 1
72-006 Szczecin
Poland



Data wystawienia: 2011-10-12
Data ważności : 2014-10-11

TE/214/883995/11

Zakres:
carrying out the following service on ships:
wykonywania następujących prac na statkach:

– installing, activating, repairing and calibrating of automation systems components and
units;
instalowanie, uruchamianie oraz naprawa i kalibracja podzespołów i elementów układów
automatyki;

– evaluation of a.m. equipment technical condition;
ocena stanu technicznego ww. urządzeń;
– delivering on board of ships electrical devices and automation systems units approved by
PRS;
dostarczanie na statki urządzeń elektrycznych i elementów układów automatyki uznanych przez
PRS;
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– testing and repairing of thermal calibrators;
badanie i naprawa termokalibratorów;
– checking the protection of generator;
sprawdzanie zabezpieczeń prądnic;

– checking of switchboards measuring devices for electric parameters.
sprawdzanie mierników tablicowych mierzących wartości elektryczne.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
ORAM Sp. z o.o.

Częstochowska 38/52
93-121 Łódź
Poland


Data wystawienia: 2011-10-31
Data ważności : 2014-10-30

TE/217/883995/11

Zakres:
zostało uznane przez Polski Rejestr Statków S.A. za kompetentne do przeprowadzania badań i
prób:
- niskonapięciowej aparatury elektrycznej, rozdzielczej i sterowniczej;
- maszyn elektrycznych, silników, prądnic i transformatorów;
- kabli i przewodów;
- różnego rodzaju sprzętu elektrycznego;
- przyrządów automatycznych, aparatów i urządzeń do regulacji sterowania;
określonych dyrektywą 2006/95/WE i właściwymi przepisami PRS.
Wyniki badań przeprowadzanych przez Laboratorium będą akceptowane przez PRS.

Pracownia Pomiarów Elektrycznych ul. Ludowa 13
71-700 Szczecin
i Temperatury przy Laboratorium
Poland
Zakładowym Szczecińskiej Stoczni
Remontowej "GRYFIA" S.A.


TE/207/883995/11

Data wystawienia: 2011-04-20
Data ważności : 2014-04-19

Zakres:
1. Sprawdzanie elektrycznych przyrządów pomiarowych dla celów nadzorczych PRS:
− woltomierzy napięcia stałego 1µV – 1000V,
− woltomierzy napięcia przemiennego 1mV – 1000V,
− amperomierzy prądu stałego 1µA – 300A,
− amperomierzy prądu przemiennego 1mA – 50A,
− omomierzy 10µΩ - 10MΩ,
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− częstościomierzy 1Hz – 10MHz,
− watomierzy do 5A, 440V.
2. Sprawdzanie przyrządów do pomiaru temperatury 0°C - 1200°C dla celów nadzorczych
PRS.

Stanowisko Prób Wydziału
Elektrycznego Stoczni Marynarki
Wojennej w Gdyni

ul. J. Śmidowicza 48
81-127 Gdynia
Poland


Data wystawienia: 2011-01-03
Data ważności : 2014-01-02

TE/206/883995/11

Zakres:

− prób maszyn elektrycznych prądu przemiennego o mocy 1– 50 kW i napięciu do 500 V,
− prób maszyn elektrycznych prądu stałego o mocy 1– 40 kW i napięciu do 1 kV,
− sprawdzania nastaw wyłączników samoczynnych i aparatów elektrycznych prądu przemiennego do
10 kA, przy napięciu 0 – 500 V.
Wyniki badań przeprowadzonych przez stanowisko prób będą honorowane przez PRS.

UNITEST, Marine Training
Software, Simulators and Diesel
Engine Testers

Jednorożca 36
80-299 Gdańsk
Poland


TE/227/883995/12

SYMULATORY SIŁOWNI OKRĘTOWEJ ,,UNITEST’’.

Data wystawienia: 2012-10-22
Data ważności : 2015-10-21
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Zakłady remontowo-serwisowe urządzeń i instalacji
elektrycznych
"KONTROL" Serwis Elektroniki i
Automatyki

ul. Spedytorska 1/2
70-632 Szczecin
Poland


Data wystawienia: 2013-01-30
Data ważności : 2016-01-29

TE/230/883995/13

Zakres:
to carry out the following service on ships:
wykonywania następujących prac na statkach:

1. Wykonywanie przeglądów, napraw, remontów oraz instalowanie i uruchamianie:
− układów sterowania i kontroli silników głównych, śrub nastawnych, przekładni, zespołów
prądotwórczych,
− systemów balastowych i urządzeń pomocniczych siłowni,
− układów alarmowych i wskazujących,
− układów sterowania i zabezpieczeń prądnic,
− rozdzielnic głównych i awaryjnych.
2. Wykonywanie przeglądów, napraw i instalowanie wyłączników prądnic głównych.
3. Pomiary rezystancji izolacji, sprawdzanie nastaw elementów automatyki oraz parametrów
technicznych ww. urządzeń i instalacji.

"ZEMIT"
ELEKTROMECHANIKA
OGÓLNA Mirosław Grylewicz

Słowacka 14/5
71-771 Szczecin
Poland


TE/231/883995/13

Data wystawienia: 2013-02-13
Data ważności : 2016-02-12

Zakres:
to carry out the following service on ships:
wykonywania następujących prac na statkach:

− measurement of insulation resistance and short-circuit loops, assessment capacity of
accumulators,
pomiaru stanu izolacji, pętli zwarcia, oceny pojemności akumulatorów,
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− overhauls of electrical installations including fire detection systems,
przeglądu instalacji elektrycznych, w tym instalacji wykrywczej pożaru,
− checking and adjustment of elements for automation systems,
przeglądów elementów automatyki, w tym sprawdzania nastaw,
− construction of distribution switchboards surveyed by PRS.
wykonawstwa rozdzielnic elektrycznych pod nadzorem PRS.

ALMARE Sp. z o.o.

ul. Struga 76
70-781 Szczecin
Poland


Data wystawienia: 2010-05-06
Data ważności : 2013-05-05

TE/201/883995/10

Zakres:
– repairs of direct and alternating current motors except rewinding,
– remonty silników prądu stałego i przemiennego z wyjątkiem przezwajania,
– repairs and replacements of power, lighting and control installations,
– remonty i wymiana instalacji siłowej, oświetleniowej, sterowniczej,
– maintenance of switchboards,
– konserwacja tablic rozdzielczych,
– installation of new electric devices,
– montaż nowych urządzeń elektrycznych,
– insulation resistance tests and elimination of low resistance level.
– wykonywanie megatestów wraz z usuwaniem zaniżonych stanów izolacji.

Automatyka Okrętowa Ryszard
Rostecki

Wczasowa 2D
72-500 Międzyzdroje
Poland


TE/205/883995/10

Data wystawienia: 2010-11-25
Data ważności : 2013-11-24

Zakres:
– installation and dismantling of electrical equipment and cables,
montaż i demontaż urządzeń elektrycznych wraz z okablowaniem,
– repairs and installation of main, emergency, control and signalling switchboards,
naprawa i instalowanie rozdzielnic głównych, awaryjnych, sterowniczych
oraz sygnalizacyjnych,
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– repairs and maintenance of electric machines including rewinding and impregnation of
windings,
remonty i konserwacje prądnic i silników elektrycznych łącznie z przezwajaniem
i impregnacją uzwojeń,
– insulation resistance tests,
pomiary rezystancji izolacji urządzeń i instalacji elektrycznych,
– measurements and adjustments of elements of automation systems.
wykonywanie pomiarów i nastaw elementów systemów automatyki.

Automatyka Przemysłowa i Systemy ul. Koralowa 53
71-220 Szczecin - Bezrzecze
Sterowania Józef Gaul
Poland


Data wystawienia: 2012-06-06
Data ważności : 2015-06-05

TE/221/883995/12

Zakres:
to carry out the following service on ships:
wykonywania następujących prac na statkach:

− service of engine room control system,
serwis systemów sterowania siłowni okrętowych,
− measurements of the electrical and physical parameters,
pomiary wielkości elektrycznych i fizycznych w automatyce,
− certification of measurement instruments,
pomiary uwierzytelniające mierników elektrycznych,
− design of PLC control system,
tworzenie aplikacji dla sterowników PLC,
− design of visualization system for process control,
programowanie wizualizacji procesów sterowania,
− service of ship power plant systems,
serwis systemów elektrowni okrętowych.
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BALTIC ELECTRONICS S.C.

ul. Markiewicza 97
72-600 Świnoujście
Poland


Data wystawienia: 2011-10-10
Data ważności : 2014-10-09

TE/210/883995/11

Zakres:
− Baltic Electronics s.c.
− ul. Markiewicza 97
− 72-600 Świnoujście
−
−

ELEKTRO-NAUTA Sp. z o.o.

ul. Waszyngtona 1
81-342 Gdynia
Poland


Data wystawienia: 2012-10-03
Data ważności : 2015-10-02

TE/225/883995/12

Zakres:
– instalowania, uruchamiania i napraw maszyn elektrycznych (bez przezwajania uzwojeń),
– instalowania, uruchamiania i napraw urządzeń i instalacji elektrycznych,
– instalowania, uruchamiania, napraw i kalibracji elementów, podzespołów i układów
automatyki,
– instalowania, uruchamiania i napraw systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru,
– oceny stanu technicznego oraz pomiarów wielkości elektrycznych w/w. urządzeń.

ELWAT Andrzej Siedziako
ELEKTROMECHANIKA

ul. Jagiellońska 32/43
70-382 Szczecin
Poland


TE/203/883995/10

Data wystawienia: 2010-07-23
Data ważności : 2013-07-22

Zakres:
– repairs of direct and alternating current motors except rewinding,
– remonty silników prądu stałego i przemiennego z wyjątkiem przezwajania,
– repairs and replacements of power, lighting and control installations,
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– remonty i wymiana instalacji siłowej, oświetleniowej, sterowniczej,
– maintenance of switchboards,
– konserwacja tablic rozdzielczych,
– installation of new electric devices,
– montaż nowych urządzeń elektrycznych,
– insulation resistance tests and elimination of low resistance level.
– wykonywanie megatestów wraz z usuwaniem zaniżonych stanów izolacji.

F.H.U. Bo-Do Spółka Jawna
K.Klatka, T.Nowakowski

ul. Mostnika 5
70-672 Szczecin
Poland


Data wystawienia: 2012-04-23
Data ważności : 2015-04-22

TE/220/883995/12

Zakres:
carrying out the following service on ships:
wykonywania następujących prac na statkach:

– Manufacture, assembling and commissioning of LV switchboards, panels and control
consoles.
Produkcja, montaż i uruchamianie rozdzielnic NN, pulpitów i tablic sterujących.

HG Technology Sp. z o.o.

Chylońska 230 C1
81-007 Gdynia
Poland


TE/224/883995/12

Data wystawienia: 2012-09-20
Data ważności : 2013-05-19

Zakres:
– remonty, konserwacje, montaż i uruchamianie rozdzielnic NN, pulpitów i tablic
sterowniczych,
– remonty, przeglądy, konserwacje, montaż i uruchamianie układów automatyki, sterowania
i sygnalizacji, bez kalibracji czujników,
– produkcja, montaż osłon, obudów i wsporczych konstrukcji metalowych do urządzeń i
aparatów elektrycznych,
– wykonywanie i montaż torów i przejść kablowych,
– wykonywanie, remonty, modernizacje, konserwacje sieci energetycznych i instalacji
elektrycznych,
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– remonty i konserwacje aparatów, urządzeń, maszyn (bez przezwajania uzwojeń), napędów
elektrycznych,
– ocena stanu technicznego ww. urządzeń,
– pomiary elektryczne stanu izolacji kabli i przewodów, skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej, instalacji odgromowej, jakości energii elektrycznej.

Maszoperia Kołobrzeska Sp. z o.o.

Węgorzowa 6B
78-100 Kołobrzeg
Poland


Data wystawienia: 2012-09-16
Data ważności : 2015-09-15

TE/223/883995/12

Zakres:
to carry out the following service on ships:
wykonywania następujących prac na statkach:

− insulation resistance tests of electrical equipment and installations;
wykonywanie megatestów urządzeń i instalacji elektrycznych;
− measurement and adjustment of electrical equipment and installations except elements of
automation systems;
wykonywanie prac pomiarowo-regulacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych
z wyłączeniem nastaw elementów automatyki;
− repairs and assembling of electrical equipment and installations in the scope agreed with
PRS Branch Office.
wykonywanie prac remontowo-montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych w
zakresie uzgodnionym z Placówką PRS.

METALOCK-POLSKA Sp. z o.o.

ul. Na Ostrowiu 1
80-882 Gdańsk
Poland


TE/222/883995/12

Data wystawienia: 2012-06-05
Data ważności : 2015-06-04

Zakres:
– remontu maszyn elektrycznych na napięcia do 1 kV wraz z przezwajaniem, z
uwzględnieniem silników elektrycznych w wykonaniu przeciwwybuchowym,
– remontu i konserwacji urządzeń rozdzielczych,
– remontu i wymiany instalacji elektrycznych,
– sprawdzania nastaw elementów automatyki,
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remontu i przeglądów akumulatorów,
– konserwacji i remontu systemów wykrywczych pożaru (oprócz izotopowych czujek
dymu).
–

Pomiary Stanu Izolacji Kabli na
Jednostkach Pływających Zdzisław
Chytroń

ul. E. Gierczak 12B/5
78-100 Kołobrzeg
Poland


Data wystawienia: 2011-10-15
Data ważności : 2014-10-14

TE/215/883995/11

Zakres:
Wykonywanie następujących usług na statkach:
1. Naprawy i konserwacja tablic rozdzielczych, urządzeń i instalacji elektrycznych.
2. Pomiary rezystancji izolacji urządzeń i instalacji elektrycznych.

PRĄD Serwis Elektryczny Ryszard
Nowak

ul. Narwicka 27
80-557 Gdańsk
Poland


TE/213/883995/11

Data wystawienia: 2011-10-10
Data ważności : 2014-10-09

Zakres:
carrying out the following service on ships:
wykonywania następujących prac na statkach:

− wykonywanie i remonty instalacji elektrycznych niskiego napięcia;
− montaż, konserwacje i remonty urządzeń rozdzielczych oraz maszyn elektrycznych bez przezwajania
uzwojeń;
− montaż, naprawy, konserwacje układów automatyki (z wyjątkiem kalibracji czujników);
− instalowanie i remonty systemów łączności wewnętrznej i sygnalizacji;
− pomiary elektryczne do napięcia 1 kV;
− ocena stanu technicznego ww. urządzeń i instalacji;
− prace elektryczne na nowobudowanych i przebudowywanych jednostkach;
− prefabrykacja i montaż rozdzielni elektrycznych do 1 kV.
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Przedsiębiorstwo BadawczoProdukcyjne ENAMOR Sp. z o.o.

ul. Morska 85
81-225 Gdynia
Poland


Data wystawienia: 2011-11-09
Data ważności : 2014-11-08

TE/218/883995/11

Zakres:
– instalowania, uruchamiania, napraw i kalibracji elementów, podzespołów i układów
automatyki, aparatów i urządzeń elektrycznych,
– przezwajania i remontu maszyn elektrycznych,
– oceny stanu technicznego w/w urządzeń,

Przedsiębiorstwo Połowów i Usług
Rybackich "SZKUNER"

ul. Portowa 22
84-120 Władysławowo
Poland


TE/211/883995/11

Data wystawienia: 2011-09-29
Data ważności : 2014-09-28

Zakres:
carrying out the following service on ships:
wykonywania następujących prac na statkach:

– insulation resistance tests and elimination of low resistance level;
wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji (megatestów) wraz z usuwaniem zaniżonych
stanów izolacji;
– repairs and overhauls of electric machines up to 50 kW(kVA) except rewinding;
remonty i przeglądy maszyn elektrycznych do mocy 50 kW(kVA) z wyłączeniem
przezwajania;
– measurement and adjustment of electrical equipment and installations except setting of
automation system sensors;
wykonywanie prac pomiarowo-regulacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych z
wyłączeniem nastaw czujników układu automatyki;
– repairs and assembling of electrical equipment and installations in the scope agreed with
PRS Branch Office;
wykonywanie prac remontowo-montażowych urządzeń i instalacji elektrycznych w zakresie
uzgodnionym z Placówką PRS;
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SEL Wojciech Markiewicz

Swobody 11
70-764 Szczecin
Poland


Data wystawienia: 2010-04-14
Data ważności : 2013-04-13

TE/200/883995/10

Zakres:
– remonty maszyn elektrycznych na napięcia do 1 kV wraz z przezwajaniem,
– oceny stanu technicznego w/w urządzeń,
– pomiary elektryczne do napięcia 1 kV,
– wykonywanie pomiarów rezystancji izolacji wraz z usuwaniem zaniżonych stanów
izolacji.

SONAR Piotr Schlage

Wieluńska 8
81-502 Gdynia
Poland


Data wystawienia: 2011-08-30
Data ważności : 2014-08-31

TE/209/883995/11

Zakres:
carrying out the following service on ships:
wykonywania następujących prac na statkach:

– making and repairs of electrical installations low voltage;
wykonywanie i remonty instalacji elektrycznych niskiego napięcia;
– installation, maintenance and repairs of distribution switchboards;
montaż, konserwacje i remonty urządzeń rozdzielczych;
– installation, repairs, maintenance of elements for automation system (except calibration of
sensors);
montaż, naprawy, konserwacje elementów automatyki (z wyjątkiem kalibracji czujników);
– installation and repairs of internal communication and signalling systems;
instalowanie i remonty systemów łączności wewnętrznej i sygnalizacji;
– measurement of electrical parameters up to 1kV;
pomiary elektryczne do napięcia 1kV;
– assessment of technical condition of above mentioned equipment.
ocena stanu technicznego ww. urządzeń i instalacji.
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STOCZNIA MARYNARKI
WOJENNEJ S.A. w upadłosci
likwidacyjnej

ul. Smidowicza 48
81-127 Gdynia
Poland


Data wystawienia: 2012-10-18
Data ważności : 2015-10-17

TE/226/883995/12

Zakres:
– remonty, konserwacja, montaż i uruchomienie rozdzielnic NN, pulpitów i tablic
sterowniczych,
– remonty, przeglądy, konserwacja, montaż, uruchomienie, kalibracja układów automatyki,
sterowania i sygnalizacji,
– produkcja, montaż osłon, obudów i wsporczych konstrukcji metalowych do urządzeń i
aparatów elektrycznych,
– wykonywanie i montaż torów i przejść kablowych,
– wykonywanie, remonty, modernizacje i konserwacje instalacji elektrycznych,
– remont i konserwacja aparatów, urządzeń, maszyn (z przezwajaniem uzwojeń) i napędów
elektrycznych,
– ocena stanu technicznego ww. urządzeń,
– pomiary elektryczne stanu izolacji kabli, przewodów i maszyn elektrycznych wraz z
usuwaniem zaniżonych stanów izolacji,
– regeneracja, formowanie i ładowanie akumulatorów.

Tadeusz Unold

Mickiewicza 115/4
71-280 Szczecin
Poland


TE/229/883995/13

Data wystawienia: 2013-01-22
Data ważności : 2016-01-21

Zakres:
to carry out the following service on ships:
wykonywania następujących prac na statkach:

– sprawdzania wskaźników parametrów energii elektrycznej: woltomierzy (AC/DC),
amperomierzy (AC/DC), watomierzy, hercomierzy,
– sprawdzenia poprawności działania presostatów, termostatów (z uwzględnieniem pętli
histerezy),
– sprawdzenie poprawności działania przetworników (0÷20 mA, 4÷20 mA, 0÷10 V),
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– sprawdzania ustawienia paneli elektronicznych zabezpieczeń prądnic (przeciążenie,
zwarcie, moc zwrotna, układ Mayera),
– sprawdzania poprawności działania czujników p.poż. (termicznych i dymowych),
– sprawdzania poprawności działania czujników pływakowych i kontaktronowych,
– sprawdzania poprawności działania czujników PT100, PT1000 i termopar.

Usługowy Zakład
Elektromechaniczny ELMECH s.c.

ul. Walki Młodych 6/19
76-270 Ustka
Poland



Data wystawienia: 2013-01-14
Data ważności : 2016-01-13

TE/228/883995/13

Zakres:
to carry out the following service on ships:
wykonywania następujących prac na statkach:

− repairs of electric installations in the scope agreed with PRS Branch Office;
naprawy instalacji elektrycznych w zakresie uzgodnionym z Placówką PRS;
− reconstructions of electric installations in the scope agreed with PRS Branch Office;
remonty instalacji elektrycznych w zakresie uzgodnionym z Placówką PRS;
− measuring works of insulation resistance of electric installations.
prace pomiarowe stanu izolacji instalacji elektrycznych.

Zakład Usług Elektrycznych
REMEL Sp. z o.o.

ul. Bydgoska 1
86-105 Świecie n/W
Poland


TE/204/883995/10

Data wystawienia: 2010-08-20
Data ważności : 2013-08-19

Zakres:
–
–
–
–
–

wykonywanie i remonty sieci i instalacji elektrycznych,
remonty urządzeń i maszyn elektrycznych wraz z przezwajaniem ( NN, SN ),
naprawa i konserwacja urządzeń dźwignicowych,
modernizacja napędów na przekształtnikowe,
pomiary elektryczne.

Tom "TE" 17

ZEMIT ELEKTROMECHANIKA
OGÓLNA

Brylantowa 26
71-235 Szczecin
Poland


Data wystawienia: 2011-11-21
Data ważności : 2014-11-20

TE/219/883995/11

Zakres:
carrying out the following service on ships:
wykonywania następujących prac na statkach:

– installation, repair and maintenance of electronic and computer automation systems;
instalacja, naprawa i konserwacja elektronicznych i komputerowych systemów automatyki;
– testing and calibration of sensors for a.m. systems;
badanie i kalibracja czujników do w/w systemów;
– checking and calibration of electronic protection settings for generators circuit-breakers;
sprawdzanie i kalibracja nastaw elektronicznych zabezpieczeń wyłączników prądnic;
– electrical measurements of ship installations;
wykonywanie elektrycznych pomiarów sieci statkowych;
– designing of applications to computer automation systems;
projektowanie aplikacji do komputerowych systemów automatyki;
– testing, repair and maintenance of fire detection systems;
badanie, naprawa i konserwacja systemów wykrywania pożarów;
– installation and activating of new electric and electronics devices.
instalowanie i uruchamianie nowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

