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Prefabrykacja rozdzielnic 

Doświadczenie 

Przedsiębiorstwo CERBEX jest producentem central sterują-
cych urządzeniami przeciwpożarowymi CX1201 oraz roz-
dzielnic pożarowych i zasilaczy wentylacji pożarowych zgod-
nych z normą PN-EN 12101-10, co wiąże się niewątpliwie z 
prefabrykacją rozdzielnic elektrycznych. Przez 10 lat działa-
nia na rynku bezpieczeństwa pożarowego wyprodukowaliśmy 
setki rozdzielnic zasilających wraz z układem SZR oraz cen-
tral sterujących dla instalacji wentylacji pożarowej. W rezul-
tacie zdobyliśmy cenne doświadczenie, które chętnie wyko-
rzystaliśmy tworząc nową gałąź produkcji - prefabrykacji 
rozdzielnic elektrycznych i szaf sterowniczych szeroko rozu-
mianej automatyki. 

Komponenty 

Prefabrykację rozdzielnic realizujemy na bazie asortymentu producentów uznanych 
na rynku polskim i międzynarodowym, takich jak ABB, Schneider Electric, Schrack 
Technik i wiele innych. Oferujemy szeroki wybór komponentów, co niewątpliwie po-
zwala na konfigurację rozdzielnic elektrycznych i automatyki w wielu wariantach, 
również z powierzonych elementów. 

Gwarancja jakości 

Gwarancją należytego wykonania prefabrykacji jest 
utrzymywany od wielu lat system jakości ISI 9001:2015 
w zakresie produkcji central sterujących CX1201 oraz 
zasilaczy urządzeń przeciwpożarowych CX1604. 
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Projektowanie 

Przyjmujemy zlecenia bazujące na dokumentacji dostarczonej 
przez Klienta lub wykonanej przez nasze biuro projektowe. 
Wykonujemy zarówno schematy ideowe, jak również rysunki 
montażowe. Kolejne etapy prefabrykacji rozdzielnic uzgadnia-
my z Klientem, dostarczając do akceptacji widoki rozmieszcze-
nia elementów wewnątrz rozdzielnicy oraz projekt rozmiesz-
czenia elementów sygnalizacyjnych i manipulacyjnych na ele-
wacji. Dostosowujemy się do indywidualnych wymagań i stan-
dardów Klienta. Schematy prefabrykowanych rozdzielnic elek-
trycznych i szaf sterowniczych opracowujemy z wykorzysta-
niem programów graficznych AutoCAD, i/lub programów pro-
ducentów aparatury elektrycznej. 

 

Najnowsze urządzenia 

Posiadamy profesjonalne zaplecze wyposażone w nowocze-
sne urządzenia pomiarowe, diagnostyczne oraz wykonaw-

cze. Rozdzielnice elek-
tryczne i szafy sterowni-
cze wykonane w naszym 
zakładzie poddawane są 
szczegółowej kontroli 
jakości. Sprawdzeniu 
podlegają obwody zasi-
lania i sterowania. Klient 
otrzymuje od nas doku-
mentację powykonaw-
czą, a także protokoły z 
przeprowadzonego 
sprawdzenia oraz protokoły z pomiarów elektrycz-

nych. Szynoprzewody wykonywane są z najwyższą dokładnością oraz precyzją na 
stanowisku do obróbki szyn prądowych SH 900PLC firmy ERKO. 

Zgodność z normami 

Prefabrykację rozdzielnic realizujemy w oparciu o dokumentację, a także obowiązują-
ce normy i przepisy. Dbamy również o poprawne praktyki montażowe, korzystając z 
własnego doświadczenia. Prefabrykowane przez nas rozdzielnice elektryczne i szafy 
sterownicze posiadają przede wszystkim oznakowanie CE. Jako producent do każde-
go urządzenia wystawiamy również deklarację zgodności UE. 


