
VIII edycja Targów Energetycznych ENERGETICS za nami! 

W dniach 17-19 listopada 2015 roku w Targach Lublin odbyła się już VIII edycja Targów 

Energetycznych ENERGETICS oraz V edycja Targów Technologii Szerokopasmowych INFOSTRADA. 

Podczas trzech dni targowych swoją ofertę zaprezentowało niemal 160 Wystawców z Polski i Europy 

(m.in. z Włoch, Niemiec czy Białorusi) reprezentujących sektor energetyczny i telekomunikacyjny.  

Targi odwiedziło ponad 4700 zwiedzających, wśród których znaleźli się m.in.: przedstawiciele 

zakładów energetycznych, hurtowni elektrycznych, działów energetycznych firm i zakładów 

przemysłowych, instalatorzy, inżynierowie czy elektrycy.  

Wśród produktów prezentowanych podczas Targów ENERGETICS znalazły się rozdzielnice niskiego 

i średniego napięcia, stacje transformatorowe, obudowy, aparaty i urządzenia do budowy złącz 

pomiarowych i kablowo-rozdzielczych, zabezpieczenia elektroenergetyczne, sensory, automatyka 

przemysłowa, aparatura sygnalizacyjna, łączeniowa i instalacyjna, systemy oświetlenia, osprzęt 

uziomowy i wiele innych.  

Część ekspozycyjna Targów została wzbogacona kompleksowym programem seminariów i szkoleń 

koncentrujących się na najważniejszych zagadnieniach branżowych. „Ustawa o odnawialnych 

źródłach energii”, Seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, szkolenie „Pomiary instalacji 

fotowoltaicznych” oraz seminarium „Energetyka obywatelska” organizowane przez Stowarzyszenie 

Elektryków Polskich czy Panel Politechniki Lubelskiej to tylko niektóre pozycje programu wydarzeń 

towarzyszących. Po raz pierwszy Targom towarzyszyło Forum Dystrybutorów Energii. Konferencja 

dotycząca niezawodności dostaw energii elektrycznej zgromadziła ponad 150 uczestników, w tym 

przedstawicieli Operatorów Systemów Dystrybucyjnych takich jak: ENEA Operator Sp. z o.o., RWE 

Stoen Operator Sp. z o.o., ENERGA-OPERATOR, TAURON Dystrybucja S.A., PGE Dystrybucja S.A. W 

związku z planowanym na styczeń 2016 roku wdrożeniem taryf jakościowych dyskutowano o 

założeniach nowego modelu oraz znaczeniu zmian w tym obszarze dla funkcjonowania Operatorów 

Systemów Dystrybucyjnych.   

Tradycyjnie już podczas Lubelskiej Gali Energetyki towarzyszącej Targom ENERGETICS zostały 

wręczone nagrody targowe. W kategorii „Produkt Roku” Komisja Konkursowa przyznała aż trzy 

wyróżnienia. Pierwsze wyróżnienie otrzymała firma STRUNOBET-MIGACZ Sp. z o.o za serię słupów 

strunobetonowych dla linii WN 110kv. Drugie wyróżnienie Komisja Konkursowa przyznała firmie 

POLLIN Zakład Elektroniczny Wojciech Polak za wielofunkcyjny przekaźnik czasowy master. 

Trzecim wyróżnionym została firma APATOR S.A. za rozłącznik bezpiecznikowy listwowy smart ARS 

pro. Główną Nagrodę Targową w kategorii „Produkt Roku” Targów Energetycznych ENERGETICS 2015 

otrzymała firma MIKRONIKA za rodzinę sterowników SO-52v21-AUT z funkcją sygnalizatora zwarć do 

nadzoru rozłączników i stacji napowietrznych.  W kategorii „Forma Promocji Targowej” nagrodzono 

firmę ELEKTROBUDOWA S.A.  

W tym samym czasie odbyły się również Targi Technologii Szerokopasmowych INFOSTRADA – forum 

spotkań inwestorów, wykonawców i innych podmiotów zaangażowanych w realizację projektów 

teleinformatycznych.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim Zwiedzającym, Wystawcom, Współwystawcom, Patronom 

Honorowym, Branżowym, Medialnym oraz Partnerom za współorganizowanie Lubelskich Targów 

Energetycznych ENERGETICS 2015.  


