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Technologia BAKS – to jakość, na którą Cię stać!Technologia BAKS – to jakość, na którą Cię stać!

     Firma  BAKS  powstała w 1986 roku. Jesteśmy wiodącym w Polsce producentem systemów nośnych dla przemysłu 
energetycznego, telekomunikacyjnego oraz dla kabli pneumatycznych, wodnych itp. Zastosowanie najnowszych 
technologii, doświadczony zespół fachowców oraz inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia 
(wykrawarki, linie profilujące, roboty spawalnicze, lasery, krawędziarki, lakiernia proszkowa), pozwoliły nam osiągnąć 
najwyższe standardy, a jakość naszych produktów potwierdzają zdobyte przez nas certyfikaty:

- Certyfikat VDE wydany przez TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o., dotyczy bezpieczeństwa  produktów i wytrzymałości  
systemów tras kablowych podanych w katalogu (wytrzymałości podane w katalogu zawierają współczynnik 
bezpieczeństwa 70%, co oznacza że są wytrzymalsze o 70%). Jest to najważniejszy certyfikat, gdyż potwierdza zgodność 
z normą PN-EN 61537:2007. Norma ta jest zharmonizowana z Dyrektywą UE niskonapięciową do 1 kV. Na tej podstawie 
wystawiamy Deklaracje Zgodności CE do wyrobów zakupionych w naszej firmie.

- Certyfikaty E-30, E-90 tzw. system ognioodporny (zgodny z normą DIN4102-12), który zapewnia ciągłość zasilania 
urządzeń bezpieczeństwa w temperaturze 1000 °C, odpowiednio przez 30, 90 minut. W obecnej chwili mamy 
przeprowadzone badania z producentami kabli Bitner, Dätwyler, Elkond, Eupen, Faber, Nexans, Prakab, Studer, 
Tele-Fonika Kable i Technokabel.

  ●  Aprobata Techniczna CNBOP AT-0602-0151/2008;
  ●  Certyfikat Zgodności CNBOP Józefów nr 2621/2008;
  ●  Aprobata Techniczna CNBOP Józefów  nr AT-0602-0270/2010;
  ●  Certyfikat Zgodności E90 Nr 2756/2011 wydany przez CNBOP;
  ●  Certyfikat Zgodności E90 Nr 1699/W wydany przez ITB;
  ●  Świadectwo dopuszczenia CNBOP wyrobów BAKS;
  ●  Certyfikaty DMT Dortmund 
  ●  Klasyfikacje FIRES Batizovce

- Certyfikat TÜV ISO 9001:2008  potwierdzający że firma "BAKS"  produkuje i projektuje w oparciu o system jakości 
zgodny z normą ISO 9001:2009.

- Rekomendacja Techniczna ITB - dobrowolna rekomendacja, która obejmuje wszystkie produkty oprócz systemu 
bezpieczeństwa pożarowego. 

    Firma  BAKS produkuje ponad 20 000 wyrobów katalogowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, 
unowocześniliśmy linie produkcyjną, przez co możemy realizować Państwa indywidualne zamówienia, według dostarczonej 
dokumentacji. Jesteśmy uznanym i cenionym partnerem w swojej dziedzinie. Dowodem niech będzie choćby nasz udział 
w realizacji dużych projektów na terenie Polski m.in.: Stadion Narodowy Warszawa; Stadion Baltic Arena Gdańsk; Stadion Miejski Wrocław; Stadion 
Miejski Poznań; Stadion Legia Warszawa; Stadion Śląski Chorzów; Stadion Wisła Kraków; Oczyszczalnia Ścieków Czajka w Warszawie; Oczyszczalnia Ścieków 
Sitkówka-Nowiny; Oczyszczalnia Ścieków WOŚ Wrocław; Port Lotniczy Okęcie Warszawa; Port Lotniczy Wrocław Strachowice; Port Lotniczy Modlin; Port Lotniczy w 
Jasionka k. Rzeszowa; Kopalnia Ropy i Gazu LMG Sowia Góra; Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice; Kopalnia Bogdanka-Stefanów; Podziemny Magazyn Gazu 
Rylowa-Rajsko; Rafineria Orlen; Rafineria Lotos; Sky Tower Wrocław; Millenium Hall Rzeszów; Galeria Echo Kielce; Galeria Słoneczna Radom; Galeria Jurajska 
Częstochowa; Pittsburgh Glass Works Środa Śląska; IKEA Orla; Stora Enso Ostrołęka; Elektrownia Szczecin; Elektrownia Bełchatów; Zakłady Azotowe Puławy; 
Cementownia Ożarów; Elektrociepłownia Kraków; Elektrociepłownia Siekierki Warszawa.

    Dbanie o potrzeby klienta poprzez dostarczanie produktów najwyższej jakości, utrzymywanie niskich cen, jak również 
profesjonalna logistyka sprawiły, że nasza firma zdobyła zaufanie, a współpraca z ponad 500 hurtowniami i dystrybutorami jest tego 
najlepszym przykładem.

       Firma BAKS, od wielu lat obecna jest na rynkach zagranicznych: Austrii, Belgii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, 
Francji, Hiszpanii, Kazachstanie, Litwie, Łotwie, Niemczech, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainie, Węgrzech, Wielkiej Brytanii. 

Kazimierz Sielski  
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Informacja techniczna - GWARANCJAInformacja techniczna - GWARANCJAInformacja techniczna - GWARANCJAInformacja techniczna - GWARANCJA

Mnożąc wielkość rocznej redukcji przez przewidziany czas eksploatacji otrzymamy konieczną grubość warstwy cynku.
Proponuje się trzy rodzaje pokrycia cynkiem, które zasadniczo różnią się między sobą grubością warstwy ochronnej.

Pokrycie galwaniczne. 
Ocynk elektrolityczny zgodnie z Normą PN-EN 12329
Drobne elementy (śruby, nakrętki, podkładki) pokrywane są w kąpielach elektrolitycznych cienką i równomierną warstwą cynku. Grubość warstwy wynosi ok. 5 - 12 μm 
i jest jasna i błyszcząca.

Cynkowanie ogniowe metodą Sendzimira. 
Ocynk ogniowo-zanurzeniowy zgodnie z Normą PN-EN 10346
Blachy stalowe do grubości 3 mm będące jeszcze w stanie gorącym są pokrywane metodą zanurzeniową w walcowni warstwą cynku. Powstaje równomierna i mocno 
przylegająca warstwa cynku o średniej grubości ok. 19 μm Uszkodzenie warstwy przez cięcie, perforowanie,  gięcie nie prowadzi do postępującego rdzewienia. 
Wszystkie typy korytek, drabinek oraz większość elementów nośnych (nie spawanych) pokryte warstwą cynku metodą Sendzimira przeznaczone są do stosowania 
w pomieszczeniach suchych gdzie nie występują substancje agresywne chemicznie ( np. opary: chloru, kwasów, zasad). Zalecamy stosować w kategorii korozyjności 
C1 i C2.

Cynkowanie metodą zanurzeniowo-ogniową. 
Ocynk ogniowo-zanurzeniowy zgodnie z Normą PN-EN ISO 1461
Całkowicie obrobione części ( po procesie cięcia, gięcia, spawania itp.) są zanurzane w roztopionym do temperatury ok. 450-460° C cynku. Proces zabezpieczenia stali 
przed korozją, realizowany jest skomplikowaną technologią, wykorzystującą zjawisko dyfuzji. Polega ono na wnikaniu atomów cynku w zewnętrzną powierzchnię stali, 
tworząc w ten sposób, nowy powierzchniowy stop żelazo-cynk. Po wyciągnięciu detalu z kąpieli cynkowej na jego powierzchni powstaje powłoka czystego cynku. 
W zależności od warunków cynkowania (czasu zanurzenia,  procesu chłodzenia, jakości powierzchni materiału podstawowego, i jego składu chemicznego itp.), 
powierzchnia powłoki cynkowej może być od jasno błyszczącej do matowo ciemnoszarej, nie ma to jednak znaczenia dla jakości warstwy ochronnej. Przez oddziaływanie 
wilgoci mogą powstawać białe plamy na powierzchni. Jest to wodorotlenek cynku tzw. biała korozja, która nie pogarsza jakości warstwy ochronnej ale wpływa na jakość 
estetyczną wyrobu. Wszystkie typy korytek, drabinek i elementy nośne pokryte warstwą cynku metodą zanurzeniową zalecamy stosować na zewnątrz pomieszczeń 
gdzie występują opary substancji agresywnych chemicznie. Wyroby ocynkowane metodą zanurzeniowo-ogniową stosowane są przede wszystkim w środowisku o klasie 
korozyjności C4, gdzie występuje duże zawilgocenie ( piwnice, garaże, kotłownie itp.) i klasie korozyjności C5-I, C5-M, gdzie występują opary substancji agresywnych 
chemicznie  np. woda morska, gazy po spalaniu węgla itp. (stocznie morskie, zakłady przetwórstwa: chemicznego, ropy, gazu, kopalnie). 

Redukcja warstwy 
ochronnej

(µm)

Kategoria
 korozyjności

Przykłady środowisk
 typowych dla

 klimatu umiarkowanego
(tylko informacyjnie)

C1
bardzo mała

C2
mała

C3
średnia

C4
duża

C5-I
bardzo duża
(przemysłowa)

> 0,1 do 0,7

< 0,1

> 0,7 do 2,1

> 2,1 do 4,2

> 4,2 do 8,4 

> 4,2 do 8,4 

Wewnątrz: ogrzewane budynki 
z czystą atmosferą
np. sklepy, biura

Zewnątrz: –

Wewnątrz: budynki nie
w których występuje kondensacja
np. hale sportowe, magazyny

Zewnątrz: atmosfery w małym
stopniu zanieczyszczone

ogrzewane 

Wewnątrz: pomieszczenia produkcyjne
o dużej wilgotności i pewnym
zanieczyszczeniu powietrza
np. pralnie, browary, mleczarnie
Zewnątrz: atmosfery miejskie
i przemysłowe

Wewnątrz: zakłady chemiczne, pływalnie
stocznie remontowe

Zewnątrz: obszary przemysłowe
i obszary przybrzeżne o średnim
zasoleniu

Wewnątrz: budowle lub obszary
z prawie ciągłą kondensacją
i dużym zanieczyszczeniem

Zewnątrz: obszary przemysłowe o dużej
wilgotności i agresywnej atmosferze

Wewnątrz: budowle lub obszary
z prawie ciągłą kondensacją
i dużym zanieczyszczeniem
Zewnątrz: obszary przybrzeżne
i oddalone od brzegu w głąb morza
o dużym zasoleniu

Części i ich grubości Grubość miejscowa
 powłoki

(wartość minimalna)
(µm)

Grubość średnia
 powłoki

(wartość minimalna)
(µm)

Stal >6 mm

Stal >3 mm do<6 mm

Stal >1,5 mm do<3 mm

Stal <1,5 mm 35

45

55

70 85

70

55

45

Z poniższej informacji zapoznają się państwo z własnościami powłok antykorozyjnych stosowanych w naszych wyrobach.

Podstawowym warunkiem wyboru materiałów do instalacji jest środowisko w jakim będzie zamontowana trasa kablowa.

Ochrona antykorozyjna poprzez cynkowanie.
W warunkach określonych jako normalne najlepiej sprawdziły się stale konstrukcyjne pokryte warstwą cynku.

O długości gwarancji decyduje grubość powłoki cynkowej oraz wartość rocznej redukcji warstwy ochronnej w zależności
od środowiska (wg kategorii  korozyjności).

W czasie montażu w miejscach przecięcia blachy niszczy się powłoka antykorozyjna. 
Miejsca te należy zabezpieczyć nanosząc na krawędzie farbę cynkową w aerozolu. 

Wg. normy: PN-EN ISO 12944-2/2001

Wg. normy: PN-EN ISO 1461

C5-M
bardzo duża

(morska)
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Przechowywanie:
Wyroby magazynować w zadaszonych

i suchych pomieszczeniach.
Nie dopuścić do zamoczenia!

Malowanie proszkowe
Elementy przeznaczone do malowania pokrywa się farbą w postaci proszku metodą natrysku elektrostatycznego 
lub elektrokinetycznego, a następnie wygrzewa się w piecu w temperaturze 160-200° C, przez ok. 20 min. 
Farbę nanosi się bezpośrednio na metal bez stosowania farb podkładowych i rozpuszczalników. Powłoki wykonane przez malowanie 
proszkowe dają powierzchnie gładkie, bez spękań, zacieków oraz zmarszczeń. Charakteryzują się dużą odpornością antykorozyjną, 
chemiczną, bardzo dobrymi własnościami mechanicznymi i odpornością na działanie wody. Stosujemy je szczególnie tam gdzie chcemy 
podnieść wytrzymałość antykorozyjną (stosując malowanie proszkowe na blachy ocynkowane) , podnieść estetykę wnętrza poprzez 
zastosowanie kolorów, które współgrałyby z jego wyposażeniem, oznaczenia instalacji w zależności od jej funkcji np. sterowanie, średnie 
napięcie itp. 

Stal nierdzewna i kwasoodporna.
Zgodnie z Normą PN-EN 10088
Idealnym materiałem w zakresie ochrony przed korozją są stale nierdzewne np. 1.4301(Norma amerykańska 304, stara Polska Norma 
0H18N9). W środowisku bardzo agresywnym stosować należy stale kwasoodporne, które zawierają powiększoną ilość pierwiastków
takich jak nikiel chrom i molibden 1.4401 i 1.4404 (Norma amerykańska 316 i 316L, stara Polska Norma 0H17N12M2T i 00H17N14M2). 
Instalacje wykonane ze stali nierdzewnych bardzo często przewyższają alternatywne konstrukcje wykonane z tworzyw sztucznych. 
Elementy ze stali nierdzewnej stosuje się przede wszystkim w środowisku silnie agresywnym chemicznie (rafinerie, oczyszczalnie, 
zakłady tworzyw sztucznych), w przemyśle spożywczym (zakłady mięsne, mleczarnie itd.). Źle pojęta oszczędność może z czasem 
doprowadzić do przerw w produkcji w związku z koniecznością wymiany konstrukcji nośnej i tras kablowych.
 

Uwaga: Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian danych technicznych i konstrukcyjnych
zamieszczonych w katalogu, które uznamy za niezbędnie potrzebne do polepszenia wytrzymałości 
i funkcjonalności wyrobu. Zadaniem katalogu jest przedstawienie podstawowych informacji 
technicznych o standardowych wyrobach produkowanych przez zakład.

1. Wyroby w stanie dostawy (tj. w oryginalnych opakowaniach BAKS) należy przechowywać 
    w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.
2. W czasie przechowywania chronić przed szybkimi zmianami wilgotności powietrza 
    i temperatury, które mogą powodować kondensację pary wodnej. Niedotrzymanie 
    powyższych warunków może być przyczyną wystąpienia białych plam korozyjnych.
3. W przypadku konieczności krótkotrwałego usytuowania wyrobów w otwartej przestrzeni 
    należy zapewnić odprowadzenie wilgoci. Zastosować osłonę zapewniającą przewiewność.  
4. W przypadku zamoknięcia wyrobów należy je bezwarunkowo wysuszyć (oddzielić każdą
     sztukę tak aby nie miała kontaktu z inną i położyć w suchym przewiewnym miejscu, 
     aż do wyschnięcia)  przed magazynowaniem.
5. Wystąpienie uszkodzeń powierzchni blach w wyniku zawilgocenia spowoduje oddalenie 
    ewentualnych reklamacji.

CHRONIĆ PRZED WILGOCIĄ ZAPAKOWANE 
WYROBY CYNKOWANE!!!

W przypadku nieprzestrzegania naszych zaleceń, 
ewentualne reklamacje nie będą uwzględniane!

Info
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Certyfikat EN ISO 9001:2008Certyfikat EN ISO 9001:2008Certyfikat EN ISO 9001:2008Certyfikat EN ISO 9001:2008
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Certyfikat VDE - Badanie na bezpieczny produktCertyfikat VDE - Badanie na bezpieczny produktCertyfikat VDE - Badanie na bezpieczny produktCertyfikat VDE - Badanie na bezpieczny produkt

CERTYFIKAT VDE Dotyczy wszystkich systemów tras kablowych,
potwierdza ich wytrzymałości, podane w katalogu

Norma PN-EN 61537:2007 jest normą zharmonizowaną 
z dyrektywą niskonapięciową 73/23/EWG do 1kV.

(wytrzymałości podane w katalogu zawierają współczynnik 
bezpieczeństwa 70%, co oznacza że są wytrzymalsze o 70%)

info info

Info
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Certyfikaty i RekomendacjeCertyfikaty i RekomendacjeCertyfikaty i RekomendacjeCertyfikaty i Rekomendacje

W miejsce Aprobaty Technicznej dla wyrobów firmy BAKS 
została wydana Rekomendacja Techniczna Instytutu Techniki
Budowlanej. Stanowi specyfikację techniczną na podstawie, 
której jest dokonywana ocena zgodności.

INSTYTUT  TECHNIKI  BUDOWLANEJ
P L 0 0 - 6 1 1  W A R S Z A W A , u l . F I L T R O W A 1 

tel.:  (48 22) 825-04-71;  (48 22) 825-76-55;  fax:  (48 22) 825-52-86 

C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c e p t a c j i T e c h n i c z n e j w B u d o w n i c t w i e - U E A t c 
C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j O r g a n i z a c j i d s. A p r o b a t T e c h n i c z n y c h - E O T A

Dokument Rekomendacji Technicznej RT ITB-1082/ 2007 zawiera 53 strony. Tekst tego dokumentu można kopiować 
tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie fragmentów tekstu Rekomendacji Technicznej 
wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanej. 

® 

Seria: APROBATY TECHNICZNE 

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB 
 RT ITB-1082/2007 

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: 

BAKS WYTWARZANIE OSPRZĘTU INSTALACYJNO-ELEKTROTECHNICZNEGO 
Kazimierz Sielski 

05-480 Karczew, ul. Jagodne 5 

stwierdza przydatność do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazwą: 

 

ZESTAWY WYROBÓW

  

BAKS® 
DO WYKONYWANIA TRAS KABLOWYCH

w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku, który jest integralną częścią niniejszej  
Rekomendacji Technicznej ITB. 

Termin ważności:
28 czerwiec 2012 r. 

Załącznik:
Postanowienia oglne i techniczne 

Warszawa, 28 czerwiec 2007 r.

Certyfikat dopuszczający stosowanie wyrobów firmy 
BAKS, na rynku rosyjskim.

Certyfikat dopuszczający stosowanie wyrobów firmy 
BAKS, na rynku słowackim.

CERTYFIKAT CE - potwierdzający iż korytka siatkowe spełniają wymagania 
dyrektyw i oznaczone są znakiem CE. Produkt ma prawo być wprowadzony 
na rynek dowolnego państwa członkowskiego Wspólnoty Unii Europejskiej. 
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Certyfikaty Zgodności ITB i CNBOP E-30, E-90Certyfikaty Zgodności ITB i CNBOP E-30, E-90Certyfikaty Zgodności ITB i CNBOP E-30, E-90Certyfikaty Zgodności ITB i CNBOP E-30, E-90
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Certyfikat potwierdza zgodność systemów nośnych BAKS
 o odporności ogniowej E-30, E-90 z normą DIN 4102:12 

w oparciu o badania przeprowadzone w akredytowanych Instytutach. 

NOWOŚĆ! Pierwszy w Polsce Certyfikat
na Zespoły kablowe BAKS o klasie podtrzymania 

funkcji elektrycznych E-30,E-60, E-90 wydany 
przez CNBOP w Warszawie. Certyfikat Zgodności 

E-30, E-60, E-90 potwierdzony jest pozytywnymi raportami 
z około 40-stu badań z następującymi producentami: 

Bitner, D twyler, Elkond, Eupen, Faber, Nexans, Prakab, 
Studer, Technokabel, Telefonika. 

ä

Aprobata CNBOP na systemy nośne 
tras kablowych BAKS o odporności ogniowej E-30, E-90,  

potwierdzająca badania na zgodność z DIN 4102-12

Aprobata na Zespoły kablowe firmy BAKS potwierdza 
uzyskanie pozytywnego wyniku w badaniach ogniowych 
konstrukcji nośnych BAKS wraz z kablami wymienionych 

producentów i jest zgodna z najnowszym rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn. 12.03.2009 (Dz. U. 2009, Nr 56, poz. 461) 

obowiązującym od dn. 08.07.2009r oraz z Normą DIN 4102-12:1998-11.

Info



8info info

W obecnej chwili mamy przeprowadzone badania z producentami kabli:
Bitner, Dätwyler, Elkond, Studer, Technokabel i 

 

  

Eupen, Faber, Nexans, Prakab, Tele-Fonika Kable

Przykładowe Certyfikaty DMT i FIRES E-30, E-90Przykładowe Certyfikaty DMT i FIRES E-30, E-90Przykładowe Certyfikaty DMT i FIRES E-30, E-90Przykładowe Certyfikaty DMT i FIRES E-30, E-90

Kable firmy Technokabel zbadane 
na systemach nośnych tras kablowych BAKS

Kable firmy Technokabel zbadane 
na systemach nośnych tras kablowych BAKS



Przykładowe tłumaczenie Certyfikatu E-30, E-90Przykładowe tłumaczenie Certyfikatu E-30, E-90Przykładowe tłumaczenie Certyfikatu E-30, E-90Przykładowe tłumaczenie Certyfikatu E-30, E-90

9info info
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BAKSCADBAKSCADBAKSCADBAKSCAD

Aplikacja na platformę AutoCAD®
AutoCAD®2000, AutoCAD®2002, AutoCAD®2004, AutoCAD®2005,

AutoCAD®2006, AutoCAD®2007, AutoCAD®2008, AutoCAD®2009, AutoCAD®2010
(oprogramowanie nie pracuje z wersjami LT).

Kompletny katalog produktów firmy BAKS
Projektowanie z wykorzystaniem wszystkich produktów dostępnych w ofercie firmy BAKS:

– koryta kablowe
– koryta samonośne

– system zewnętrzny ciężki
– drabiny kablowe

– koryta podpodłogowe
– kanały naścienne

– elementy nośne i montażowe

Zaawansowane i intuicyjne mechanizmy rysowania
– szybkie rysowanie przy pomocy predefiniowanych bloków

– wspieranie rysowania poprzez system podpowiedzi
– trzy poziomy szczegółowości rysunku

– możliwość dowolnego definiowania warstw
– uwzględnianie różnych instalacji branżowych w trasie kablowej

– rozbudowane nazewnictwo torów w obrębie trasy kablowej
– wizualizacja trasy kablowej

Moduł symulacji wypełnień tras kablowych
– gotowa baza danych kabli

– możliwość definicji kabli użytkownika
– rozprowadzanie okablowania w trasie kablowej

– wyznaczanie wypełnień trasy kablowej na wszystkich jej odcinkach

Moduł symulacji obciążeń tras kablowych
– wyznaczanie obciążenia przy zadanym wypełnieniu

– obliczanie ugięcia odcinków przy zadanym wypełnieniu
– wyznaczanie punktów podparcia przy zadanym obciążeniu

– dobór elementów dla danego obciążenia

Moduł generowania dokumentacji
– projekty wykonawcze

– zestawienia produktów
– zapytania i oferty

– eksport danych do zewnętrznych aplikacji

Wsparcie techniczne w zakresie korzystania z oprogramowania
– zaawansowane pliki pomocy

– lekcje instruktażowe

Oprogramowanie klasy CAD
do projektowania i symulacji
systemów tras kablowych.

Oprogramowanie klasy CAD
do projektowania i symulacji
systemów tras kablowych.

info info

Info
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R

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH

RAPORT Z BADAŃ TYPU NR LE-501/07LE Strona  1/3

LABORATORIUM ELEKTRYCZNE LE

1    PRODUCENT/DOSTAWCA/ZLECENIODAWCA:

2.    WYRÓB:

3.   PODSTAWA WYKONANIA BADANIA:

4.   DATA WYKONANIA BADAŃ:

5.   DATA WYKONANIA  RAPORTU : 30.03.2007

6.   RODZAJE BADAŃ:

Samodzielnej Pracowni Instalacji Elektrycznych NE

02-656 Warszawa
ul. Ksawerów 21

fax: (0-22) 56 64 413
56-64-164

e-mail:
r.lenartowicz@itb.pl
i.wybranska@itb.pl

tel.: (0-22) 56-64-245
56-64-413

843-14-71 wew. 245;413

BAKS Wytwarzanie  Osprzętu  Instalacyjno-Elektrotechnicznego
ul. Jagodne 5
05-480 Karczew

Długość badanych elementów wynosi 2000 mm. 

Zlecenie z dnia 26 marca 2007 r - wykonanie badań ciągłości obwodu elektrycznego korytek
i  drabinek  kablowych   z  osprzętem   (jak  w  p.  2)  -  na  zgodność  z  normą  PN-EN

1.  Korytka kablowe typ KCJ.

2.  Łączniki kablowe typ DKP.

3.  Łączniki do korytek i drabinek.

61537 (U):2003 oraz sporządzanie raportu technicznego.

Sprawdzanie ciągłości obwodu elektrycznego w celu zapewnienia odpowiedniej ekwipoten-
cjalizacji.

22.03 - 27.03 2007. :

Laboratorium elektryczne ITB, stwierdziło na podstawie wykonanych badań zmontowanych korytek oraz drabinek kablowych produkcji firmy 
BAKS, że powyższe wyroby spełniają wymagania normy PN-IEC 61537:2003 (U) w zakresie własności elektrycznych- zachowania ciągłości obwodu. 
Łączenie mechaniczne korytek i drabinek kablowych zapewnia elektryczne połączenie ekwipotencjalne, zgodnie z wymaganiami normy. 

Laboratorium elektryczne ITB, stwierdziło na podstawie wykonanych 
badań zmontowanych korytek oraz drabinek kablowych produkcji firmy 
BAKS wykonanych ze stali kwasoodpornej, że powyższe wyroby spełniają 
wymagania normy PN-IEC 61537:2003 (U) w zakresie własności elektrycznych- 
zachowania ciągłości obwodu. Łączenie mechaniczne korytek i drabinek 
kablowych zapewnia elektryczne połączenie ekwipotencjalne, zgodnie 
z wymaganiami normy. 

Atest higieniczny dopuszczający stosowanie korytek i drabin kablowych wraz
z systemem zamocowań na zewnątrz i wewnątrz budynków mieszkalnych, 
użyteczności publicznej, przemysłowych w tym przetwórstwa spożywczego. 

Info
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Posługiwanie się wykresem obciążeń
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Grubość blachy 1,0 mm

1,5

0,0

 Qdop.

f
0,85 kN/m=~85 kg/m

Rozstaw podpór 2 mb

Ugięcie f

Obciążenie
dopuszczalne Qdop.

10 mm

krzywa obciążenia prosta ugięcia

Najczęściej występującym problemem przy doborze korytka lub drabinki kablowej jest:
obciążenie dopuszczalne jakie możemy umieścić w korytku lub drabince przy określonym rozstawie podpór

Przykład
Korytko kablowe typu KPJ200H60/3 podparte jest co 2 mb. Jakie obciążenie możemy umieścić na korytku?

Postępowanie w czytaniu wykresu
– Na osi rozstawu podpór odczytujemy wymiar 2 mb.
– Prowadzimy linię prostopadłą do osi rozstawu podpór, aż do przecięcia się z krzywą obciążenia Qdop

– Z punku przecięcia prowadzimy w lewą stronę linie równoległą do osi rozstawu podpór, aż do osi obciążeń
dopuszczalnych i odczytujemy wartość 0,85 kN/m (~85 kg/m)

Odczytana wartość mówi Nam, że na jednym metrze możemy ułożyć około 85 kg/m przewodów.
Ponieważ rozstaw podpór wynosi 2 m, to na tym odcinku możemy ułożyć 170 kg przewodów.

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia dopuszczalnego wynosi 70%.

Przykład zamawiania wyrobu

CWP40H47/05 nr. kat. 610805 sztuk 50

Przy zamówieniu Ceownika wzmocnionego
grubość 1,5 mm, szerokość 40 mm
wysokość 47 mm, długość 0,5 m

w ilości 50 szt. należy podać:

Oznakowywanie wyrobów niestandardowych

Wprowadzone zostały dodatkowe oznaczenia dla wyrobów niestandardowych.

Przy zamawianiu należy na końcu symbolu dopisać odpowiednią literę w zależności 
od rodzaju materiału.

Oznaczenie rodzaju materiałów:

F- blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011.

E- blacha kwasoodporna (blacha standardowa w gatunku 0H18N9)

A- blacha aluminiowa

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

KCJ100H60/3N-L  koryto KCJ100H60/3N lakierowane
KCJ100H60/3N-F  koryto KCJ100H60/3N blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową

Przykład zamawiania wyrobu niestandardowego
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KorytkoKorytko
KPR...H42KPR...H42

szerokość

a
mm

długość

L
mm

nr
katalogowySYMBOL

Grubość blachy 0,5 mm

50KPR  50H42/2 2000 140105
50KPR  50H42/3 3000 140205

0,55
0,55

20
20

1 mb
kg

Grubość materiału

Waga w jednostkach
miary

długość
w milimetrach

szerokość
w milimetrach

KPR  50H42/2

szerokość
w [mm]

długość
w [m]

/01 = 0,1 m
/2 = 2 m

wysokość
w [mm]

symbol
wyrobu

Numer
katalogowy

Sposób
pakowania

R – 0,5
L – 0,7
F – 0,8
J – 1,0
D – 1,2
P – 1,5
C – 2,0
M – 2,5
T – 3,0
E  4,0 
V – 5,0

–

Oznaczenie
literowe

grubości blach

Blacha stalowa cynkowana metodą Sendzimira
PN-EN 10346:2011.
Na zamówienie:
F- Blacha stalowa cynkowana metodą zanurzeniową
    PN-EN ISO 1461:2011
E- blacha kwasoodporna, aluminiowa.
L- Możliwość lakierowania proszkowego na dowolny kolor.

Prowadzenie różnego typu
transmisji kablowych.

MATERIAŁ

ZASTOSOWANIE

a

H

2
8

34

7

7

19

35

1
2

20

2
6

32 45

1
9

L

dla a = 200dla a = 200

SZEROKOŚĆ

50 213 cm

PRZEKRÓJ
UŻYTECZNY

100 228 cm
150 243 cm
200 258 cm
300 288 cm
400 2118 cm
500 2148 cm
600 2178 cm

Korytko KPR

KPL

Korytka Kablowe – system  H42Korytka Kablowe – system  H42Korytka Kablowe – system  H42Korytka Kablowe – system  H42

100KPR100H42/2 2000 140110
100KPR100H42/3 3000 140210

0,73
0,73

12
12

150KPR150H42/2 2000 140115
150KPR150H42/3 3000 140215
200KPR200H42/2 2000 140120
200KPR200H42/3 3000 140220
250KPR250H42/2 2000 140125
250KPR250H42/3 3000 140225
300KPR300H42/2 2000 140130
300KPR300H42/3 3000 140230

0,92
0,92
1,10
1,10
1,28
1,28
1,45
1,45

8
8
6

6
6
6
6

6

150KPL150H42/2 2000 140315
150KPL150H42/3 3000 140415
200KPL200H42/2 2000 140320
200KPL200H42/3 3000 140420
250KPL250H42/2 2000 140325
250KPL250H42/3 3000 140425
300KPL300H42/2 2000 140330
300KPL300H42/3 3000 140430

1,26
1,26
1,51
1,51
1,75
1,75
1,99
1,99

100KPL100H42/2 2000 140310
100KPL100H42/3 3000 140410

1,00
1,00

12
12
8
8
6

6
6
6
6

6

KorytkoKorytko
KPL...H42KPL...H42 Grubość blachy 0,7 mm

szerokość

a
mm

długość

L
mm

nr
katalogowySYMBOL

50KPL  50H42/2 2000 140305
50KPL  50H42/3 3000 140405

0,76
0,76

20
20

1 mb
kg

32I I
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Grubość blachy 0,5 mmGrubość blachy 0,5 mm
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KorytkoKorytko
KPR...H42KPR...H42

szerokość

a
mm

długość

L
mm

nr
katalogowySYMBOL

Grubość blachy 0,5 mm

50KPR  50H42/2 2000 140105
50KPR  50H42/3 3000 140205

0,55
0,55

20
20

1 mb
kg

Tabela
wyrobów

Rysunek
poglądowy Podstawowe

wymiary wyrobu

Wykres
wytrzymałości

Przekrój
użyteczny

Materiał

Kategoria
systemu
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szt.

szt.
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Korytka kablowe - system

H30, H42, H50, H60, H80, H100, H110

Korytka siatkowe - system

H30, H60, H110

dział

I

dział

II

dział

III

dział

IV

dział

V

dział

VI

dział

VII

dział

VIII

dział

IX

Korytka - system zewnętrzny ciężki

H50, H100, H200

Drabinki kablowe

H45, H50, H60, H80, H100, H120

Drabinki kablowe samonośne 

H100,H110, H120, H150, H200

Drabiny kablowe – system pionowy

H55, H80

Elementy nośne i montażowe 

Ceowniki, kątowniki, zetowniki, szyny, płaskowniki

Elementy nośne i montażowe

Pręty, łańcuchy, linki,

kołki, tuleje, śruby

Uwaga, f

uniwersalny profil burt do koryt i drabin samonośnych

irma BAKS wprowadza

Korytka kablowe samonośne 

H100,H110, H120, H150, H200
Uwaga, f

uniwersalny profil burt do koryt i drabin samonośnych

irma BAKS wprowadza



Katalog BAKS - nawigacjaKatalog BAKS - nawigacjaKatalog BAKS - nawigacjaKatalog BAKS - nawigacja
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Elementy nośne i montażowe

Zawiesia ścienne
dział

X

dział

XI

dział

XII

dział

XIII

dział

XIV

dział

XV

dział

XVI

dział

XIX

Elementy nośne i montażowe

Zawiesia sufitowe

Elementy nośne i montażowe

System H

Kanały podpodłogowe H28, H38, H48

w osobnym katalogu kanałów 

i systemów oświetleniowo-dekoracyjnych

Kanały naścienne H68, H100

w osobnym katalogu kanałów 

i systemów oświetleniowo-dekoracyjnych

System oświetleniowo-dekoracyjny

w osobnym katalogu kanałów 

i systemów oświetleniowo-dekoracyjnych

Zawiesia sprężyste

NOWOŚCINOWOŚCI

dział

XVIII

System E30, E-90

Badania ponadnormatywne

dział

XVII
System konstrukcji do montażu fotoogniw

Info
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Katalog wyrobów, prezentacja na DVDKatalog wyrobów, prezentacja na DVD

Firma BAKS udostępnia dla wszystkich zainteresowanych katalog produktów
w formie elektronicznej, który jest dostępny w formie oprogramowania

dostarczanego na płycie DVD lub na naszej stronie internetowej: www.baks.com.pl.
Katalog elektroniczny pozwala na szybką i sprawną pracę z naszymi rozwiązaniami

projektantom, instalatorom, inwestorom czy partnerom handlowym.
Podstawowe jego możliwości to:

– przeglądanie i wyszukiwanie produktów według różnych kryteriów,
– generacja zestawień, które mogą pełnić funkcję zamówienia, zestawienia, zapytania

– obliczanie parametrów pracy systemów tras kablowych (obciążenie, ugięcie),
– dobór rozmiarów trasy kablowej na podstawie przewidywanego wypełnienia.

Dodatkowo katalog elektroniczny dystrybuowany w formie oprogramowania
na płycie DVD zawiera wyczerpujące materiały instruktażowe w postaci filmów

i wizualizacji prezentujących specyfikę naszych produktów i systemów
oraz demonstrujące ich montaż i instalację.

Katalog elektroniczny dostępny na naszej stronie internetowej
umożliwia składanie zamówień on-line

oraz dostęp do informacji o naszych najnowszych rozwiązaniach.
Znajdą tu Państwo skróconą wersje katalogu produktów w formie elektronicznej.

Internet : www.baks.com.plInternet : www.baks.com.pl


