Za nami wyjątkowe Targi ENERGETAB®2020
W dniach od 15 do 17 września 2020 r. w Bielsku-Białej
odbyły się 33. Międzynarodowe Targi Energetyczne ENERGETAB®2020 i były one rzeczywiście wyjątkowe. Ich wyjątkowość
wynikała ze sposobu organizacji w sytuacji trwającej pandemii
COVID-19. Zastosowane środki zabezpieczające, zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, zapewniały bezpieczeństwo uczestnikom Targów. Region Bielska-Białej należał wprawdzie do mniej doświadczonych przez pandemię, a mimo to obawy
spowodowane koronawirusem wpłynęły na znaczne ograniczenie
liczby wystawców oraz zmniejszenie liczby zwiedzających.
Patronat Honorowy nad Targami sprawowały następujące instytucje: Ministerstwo Klimatu, Prezydent Miasta Bielska-Białej, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Stowarzyszenie
Elektryków Polskich, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału
Energii Elektrycznej, Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony
Środowiska, Polskie Stowarzyszenie Branży Elektroenergetycznej, Polska Izba Gospodarcza Elektrotechniki, Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei. Partnerem strategicznym był TAURON Dystrybucja SA.
Aktu symbolicznego otwarcia Targów i przecięcia wstęgi
dokonali: prezes SEP – Piotr Szymczak, Jarosław Klimaszewski – prezydent Bielska-Białej, reprezentant TAURON Dystrybucja SA – Grzegorz Krajewski oraz prezes Zarządu ZIAD
Bielsko-Biała SA – Dariusz Mrzygłód.
W bieżącym roku ekspozycja targowa zajmowała powierzchnię prawie 5 ha w hali wielofunkcyjnej, pawilonach namiotowych i terenach otwartych. Swoje wyroby wystawiło około 240 firm z Polski oraz z Czech, Danii, Grecji, Litwy, Niemiec
i Włoch.
W ramach ENERGETAB 2020 został przeprowadzony Konkurs Targowy w następujących kategoriach:
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•
•
•

szczególnie wyróżniający się wyrób wystawienniczy na
Targach,
szczególnie wyróżniający się wyrób krajowej produkcji reprezentujący polską myśl techniczną,
najlepsza prezentacja firmy i wyrobu na stoisku targowym.

Uroczystość wręczenia nagród konkursowych odbywała
się w tym roku na stoiskach firmowych. Główne nagrody przyznane w Konkursie wymieniono poniżej.
1. Puchar Ministra Klimatu i Środowiska – za produkt „System automatyki DCS MASTER” otrzymał Instytut Automatyki Systemów Energetycznych z Wrocławia,
2. Puchar Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska – za produkt „EVSE-01 Adapter do testów stacji ładowania pojazdów elektrycznych” otrzymała firma S
 onel S.A.
ze Świdnicy,
3. Statuetkę Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej – za produkt „BB ECO BBE-4-PL1” otrzymała firma BRUK-BET PV Sp. z o.o. z Tarnowa,
4. Złoty Medal 33. Międzynarodowych Energetycznych
Targów Bielskich ENERGETAB 2020 – za produkt
„Technologia uniwersalnych modułowych konstrukcji wsporczych” otrzymała firma ARINET Sp. z o.o. z Gliwic,
5. Srebrny Medal 33. Międzynarodowych Energetycznych
Targów Bielskich ENERGETAB 2020 – za produkt „Nowa
seria modułowych masztów odgromowych” otrzymała firma
ELKO-BIS Systemy Odgromowe Sp. z o.o. z Wrocławia,
6. Brązowy Medal 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2020 – za produkt
„Układ automatyki odciążającej” otrzymała firma KARED
Sp. z o.o. z Gdańska-Kowale.

www.energetyka.eu
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Wręczenie Pucharu Redakcji miesięcznika „Energetyka” firmie Sonel S.A.

Wyróżnienia Honorowe 33. Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich ENERGETAB 2020 otrzymały
następujące produkty:
•
„Smartpole crossing – aktywne przejście dla pieszych” – firmy ALUMAST SA z Wodzisławia Śląskiego,
•
„Wyparne urządzenie chłodzace Power Breezer” – firmy  
CERBIOMED Sp. z o.o. z Lęborka,
•
„Licznik serii 7M 7M.24.8.230.0310” – firmy FINDER POLSKA Sp. z o.o. z Poznania.
Puchar Redakcji miesięcznika Energetyka za najciekawszą prezentację targową otrzymała firma Sonel S.A.
Statuetkę „Złotego Volta” Polskiej Izby Gospodarczej
Elektrotechniki – „Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia
AOWN-6” – otrzymała Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy z Krakowa.
Medal Prezesa SEP – za „Smatrpole Charger” otrzymała
firma ALUMAST SA.
Statuetkę „Lwa” Fundacji im. Kazimierza Szpotańskiego otrzymał produkt „PIRANIA – innowacyjny system połączeń
żył kabli elektroenergetycznych klasy 1,2 i 5 Cu i Al” – firmy
ERKO Sp. z o.o. Sp. k. z Jonkowa.
Statuetkę Prezydenta Miasta Bielska-Białej otrzymał
produkt „Stacja ładowania Power EV. Seria: RS, Model Smart”
– firmy POWER EV Sp. z o.o. z Wrocławia.
Wszystkie informacje o wystawcach zwiedzający i zainteresowani mogli znaleźć w pięknie wydanym katalogu.
W czasie trwania Targów ukazały się dwa numery „Informatora Targowego”.
Oceniając Targi od strony merytorycznej warto zauważyć,
że wśród prezentowanych przez wystawców urządzeń do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej zdecydowanie wzrosła
liczba produktów związanych z odnawialnymi źródłami energii
(panele fotowoltaiczne, pompy ciepła), w tym cała gama falowników, przetworników, baterii akumulatorów, aparatury sterującej i zabezpieczającej czy specjalistycznego oprogramowania.
Na tegorocznych Targach ENERGETAB szczególnie ciekawie
prezentowała się tzw. strefa elektromobilności, w której do kilku różnych stacji ładowania można było podłączyć samochody
elektryczne siedmiu marek. Kilkoma z nich można też było odbyć
jazdy na przygotowanym specjalnie parkingu – ślady po driftach
jeżdżącej tam „tesli” pewnie pozostaną na dłużej.
Spore zainteresowanie wzbudził pokaz stawiania słupa
tymczasowej linii 110 kV w technologii uniwersalnych moduło-
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wych konstrukcji wsporczych (UMKW), zrealizowany przez firmę
ARINET w „Strefie praktycznych pokazów”, zlokalizowanej na poligonie szkoleniowym ZIAD-u. W tej strefie odbywały się też pokazy wykonywania połączeń egzotermicznych w instalacjach odgromowych firmy BUDNIOK. Komplety słuchaczy notowały wykłady
i warsztaty pokazowe firmy Sonel, prezentującej wybrane mierniki
i testery z bogatej gamy produkowanych aparatów.
Od lat na bielskich targach pojawia się wielu producentów
i dostawców z branży oświetleniowej. W tym roku szczególne
zainteresowanie odwiedzających, zwłaszcza przedstawicieli lokalnych samorządów, wzbudzało aktywne przejście dla pieszych
„smartpole crossing” firmy ALUMAST, zdecydowanie zwiększające bezpieczeństwo pieszych.
Targi ENERGETAB 2020 były skromniejsze niż w ubiegłych
latach i dlatego szczególne słowa podziękowania należą się tym
wystawcom, którzy ostatecznie zdecydowali się zaprezentować
swoją ofertę, a przede wszystkim spotkać ze swoimi klientami.
Z dużym zainteresowaniem spotkały się relacje z przebiegu Targów zamieszczane „na żywo” w mediach społecznościowych,
zarówno przez organizatorów jak i niektórych wystawców.
Czy zatem organizatorzy słusznie postąpili organizując tegoroczne targi ENERGETAB?
Bez większych wątpliwości można powiedzieć, że tak – i jest
to zdanie zdecydowanej większości wystawców tych Targów,
a także organizatorów innych targów w Polsce, którzy pojawili się
w Bielsku, aby zobaczyć, jak następuje „odmrażanie” gospodarki
i działalności eventowej. Oczywiście, byłoby lepiej, gdyby przyjechało więcej zwiedzających – jednak ci, którzy zdecydowali się
odwiedzić Targi – a ze skanowanych kodów paskowych wynika,
że było ich 3739 – to nie były osoby przypadkowe, lecz z konkretnymi zainteresowaniami i pytaniami do wystawców.
Można mieć nadzieję, że tegoroczne targi ENERGETAB
będą stanowiły wyjątek w swej wieloletniej historii i w przyszłym
roku odbędą się już w normalnych warunkach.
Organizatorzy dziękują wszystkim Wystawcom i Zwiedzającym za udział w Targach i zapraszają w przyszłym roku do Bielska-Białej w dniach od 14 do 16 września 2021 r.
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Opracowanie:
organizatorzy Targów i Krzysztof W. Woliński
zdjęcia: Elżbieta Lesiak, Krzysztof W. Woliński
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