
Dowiedz się, 
co się za tym kryje!
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Dopiero od 1999 r. firma SIPOS Aktorik GmbH jest obecna na rynku jako niezależna spółka. 
Mimo to może się poszczycić ponad 100-letnim doświad-  
czeniem. Początki działalności firmy są związane z działem 
biznesowym „Elektryczne napędy ustawcze” spółki SIEMENS 
AG. Jakość, wydajność produktów i działalność zorientowana 
na klienta umożliwiły stały rozwój przedsiębiorstwa oraz 
zwiększenie liczby personelu z 40 pracowników w 1999 roku 
do 90 pracowników w roku 2012. Dzięki wydajności produkcji 
na poziomie 12 000 sztuk rocznie SIPOS Aktorik należy do 
największych na rynku producentów napędów ustawczych ze 
zmienną prędkością obrotową.

Młode przedsiębiorstwo 
z dużym doświadczeniem

Innowacyjność to także kwestia doświadczenia.

Doświadczenie: pracownicy – największe dobro

Pracownicy to największe dobro przedsiębiorstwa. W sposób szczególny mottem tym 
kieruje się nasz dział personalny. Ma on inicjować stały proces zmian na wszystkich 
poziomach organizacyjnych naszej firmy. Zmiany te nie są jednak celem samym  
w sobie, lecz niezbędnym warunkiem wczesnego rozpoznawania trendów; dzięki nim 
możemy oferować naszym klientom konkretne wartości i korzyści.

Die Fähigkeit zur Innovation ist nicht zuletzt

eine Frage der Erfahrung

Erst seit 1999 ist die SIPOS Aktorik GmbH als eigenständige Gesellschaft am Markt

präsent und kann doch auf über 100 Jahre Erfahrung

zurückblicken, denn ihre Wurzeln liegen im Geschäftszweig

„Elektrische Stellantriebe” der SIEMENS AG. Qualität,

Produktleistung und kundenorientiertes Handeln lassen das

Unternehmen kontinuierlich wachsen – von 40 Mitarbeitern

im Jahr 1999 auf 90 im Jahr 2012. Mit einer

Produktionsleistung von 12 000 Stück im Jahr zählt

SIPOS Aktorik als Hersteller von drehzahlveränderbaren

Stellantrieben zu den Marktführern.

Kundenorientiert

Kundenzufriedenheit bestimmt unseren Erfolg

Im Mittelpunkt unseres Handelns steht der Kunde mit seinen

Erwartungen an unsere Produkte, Serviceleistungen und Abläufe

“Der Kunde ist König!” sagen alle. Wir auch.

Jedoch reduzieren wir Kunden-

orientierung nicht auf die Anzahl

der Produktmerkmale. Kunden-

orientierung ist für uns seit jeher

individuell – so individuell wie es

unsere Kunden sind. Und doch

sind es Grundsätze, die eine gute

Kundenorientierung überhaupt

e r s t e r m ö g l i c h e n . D i e s e

Grundsätze jeden Tag aufs Neue

zu leben ist die Herausforderung.

Wir nehmen sie an – damit unser

Kunde König bleibt.

Unsere Grundsätze:

�

�

�

�

�

�

Höchste Produktqualität

Bedarfsgerechte Lösungen

Einhaltung von Versprechen

Absolute Termintreue

Zielgerichtete Informationen

Umgehende Angebotserstellung

SIPOS

1897 1999

Erfahrungsträger: Die Mitarbeiter - das wertvollste Gut

2012

Die Mitarbeiter sind das höchste Gut eines Unternehmens. Dieser Leitsatz gilt

besonders für unsere Personalentwicklung. Sie hat den Zweck, auf allen Ebenen

unserer Organisation einen ständigen Wandlungsprozess zu initiieren. Der Wandel ist

dabei keineswegs Selbstzweck, sondern eine Vorbedingung, um zukünftige Trends

vorwegzunehmen und Werte sowie Vorteile für unsere Kunden zu schaffen.

Ein junges Unternehmen

mit viel Erfahrung
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Man kann seine Kunden zählen –

für uns zählt ihre Zufriedenheit!

Doświadczenie w projektowaniu, konstruowaniu i produkowaniu  
elektrycznych napędów ustawczych

SIEMENS, dział biznesowy
„Elektryczne napędy ustawcze”

40 pracowników 90 pracowników
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W swojej działalności koncentrujemy się na kliencie, jego oczekiwaniach  
w stosunku do naszych produktów, usług serwisowych i procesów.

Zorientowanie na klienta
Zadowolenie klientów wyznacza nasz sukces

„Klient nasz pan”, mówi popularne powiedzenie. 
My również. Jednak kwestia potrzeb kli-
enta nie ogranicza się dla nas wyłącznie 
do wymaganych przez niego właściwości 
produktu. Od zawsze potrzeby klienta 
traktujemy indywidualnie, tak jak i sa-
mych klientów. Mimo to istnieją podsta-
wowe, niezbędne zasady właściwego 
zorientowania na klienta. Kierowanie się 
nimi w codziennej pracy to duże wyzwa-
nie. My podejmujemy się go – aby klient 
pozostał najważniejszy.

Można liczyć swoich klientów –
dla nas liczy się ich zadowolenie!

Nasze zasady:
■ najwyższa jakość produktów
■ rozwiązania dostosowane do potrzeb
■ dotrzymywanie obietnic
■ bezwzględne przestrzeganie terminów
■ dokładne informacje
■ szybkie sporządzanie ofert
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Man kann seine Kunden zählen –

für uns zählt ihre Zufriedenheit!

Doświadczenie w projektowaniu, konstruowaniu i produkowaniu  
elektrycznych napędów ustawczych
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Preferencje, życzenia i potrzeby klientów stanowią podstawę  
naszych działań i usług.

Rozwiązywanie problemów i świadczenie usług
zamiast sprzedaży standardowych produktów

SIPOS doradza klientom i dostarcza rozwiązania 
dostosowane do ich potrzeb, a „przy 
okazji” sprzedaje odpowiednie napędy 
ustawcze. Każde życzenie klienta traktu-
jemy jako wyzwanie. Najskuteczniejsze 
rozwiązania na miarę indywidualnych 
potrzeb to nasz cel. Jeśli liczne inteli-
gentne funkcje naszych produktów nie 
spełnią optymalnie nowych wymagań, 

pracownicy SIPOS dzięki posiadanej 
wiedzy i know-how szybko znajdą  
i opracują odpowiednie rozwiązanie, 
które zapewni maksymalną wydajność – 
zarówno w przypadku nowych urządzeń, 
jak i doposażenia czy modyfikacji.

Przykład dokonania wyboru źródła sterowania
(LOKALNY lub ZDALNIE) ze stanowiska sterowania

Problemlöser und Dienstleister

statt Verkäufer von Standardprodukten

Vorstellungen, Wünsche und Anliegen unserer Kunden sind

die Basis für alle unsere Aktivitäten und Leistungen

SIPOS berät Kunden und liefert Lösungen,

welche auf die Probleme der

Kunden zugeschnitten sind und

„nebenbei“ die passenden

Stellantriebe. Jeder Kundenwunsch

wird als Herausforderung ange-

nommen. Für jeden Bedarf die

wirkungsvollste Lösung zu liefern ist

das Ziel. Sollten die

intelligenten Funktionen der

Produkte neue Anforderungen

verkauft

vielfältigen

Individuell und praxistauglich

Lösungen für unterschiedlichste Aufgaben

Anspruchsvolle Aufgaben

erfordern außergewöhnliche Lösungen

Beispiele aus der Praxis

Individuelle Lösungen – ein Praxisbeispiel:

Zwei Stellantriebe heben und senken im Gleichlauf die Brücke.

nicht optimal abdecken, so haben die

SIPOS-Mitarbeiter das Wissen und Know-

how, die passende Lösung kurzfristig zu

finden und zu entwickeln – für eine

optimale Leistung bei Neuanlagen

ebenso wie bei Nachrüstungen oder

Umbauten.

Software-Lösungen:

Anpassen der Antriebsfunktionen an besondere Aufgaben und Erfordernisse

vor Ort: Ob bei der Parametrierung der variablen Geschwindigkeit bei einer

Stand-alone-Lösung zur Vermeidung von Wasserschlägen oder der

Einbindung vieler Antriebe in das komplexe Umfeld eines Kraftwerks mit

modernster BUS-Kommunikation zur Leitstelle.

Individuelle Ausführung „Erdeinbau“:

Einsatz der Antriebe in üblichen

Kanalschächten oder direkt in der

Erde ohne besondere örtliche

Umbauten wie Schächte oder

Tunnel.

Solarbetrieb:

Für den Einsatz auch in entlegenen Gegenden. Wir berechnen und liefern

die erforderlichen Komponenten wie Solarmodule und Batterien in Ab-

hängigkeit der Sonnenstunden und der zu erfüllenden Stellantriebsaufgabe.

„Elektronische Welle“:

Parallelbetrieb von mehreren Antrieben ohne räumliche Begrenzung.
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n1

n2

n3

n4

n5

n6

n7

Endlagenbereich

x1 x2 x3 x4

S t e l l w e g

Beispiel für die Sonderfunktion Zyklusbetrieb

Testbetrieb
Schaltsp Ruecks

Testbetrieb ZU
Ein: . . . .

Testbetrieb ZU
Pause: . . . .

Testbetrieb AUF
Ein: . . . .

Testbetrieb AUS
Pause: . . . .

Dauer

einstellbar

von 0 bis

6553 s

Zykluszähler

zurücksetzen
1

0

1

0

Przykład funkcji 
specjalnych – tryb 
cykliczny

Przykład 
możliwości zmiany 
prędkości obroto-
wej podczas pracy

Funkcja specjalna: zmiana prędkości obrotowej

Funkcja specjalna: tryb cykliczny

prędkość obrotowa [1/min]

zakres położeń krańcowych

przebieg  
cyklu

przesunięcie w kie-
runku ZAMKNIĘTY

przerwa

przesunięcie w kie-
runku OTWARTY

przerwa

licznik cykli

możliwe  
ustawienia

możliwość ustawienia  
w menu Uruchomienie

Funkcja specjalna:  
zdalny wybór źródła sterowania

st
an

ow
is

ko
  

st
er

ow
an

ia

program sterujący

przełączanie  
LOKALNY/ZDALNIE

dane
LOKALNY

ZDALNIE
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Wymagające zadania
potrzebują wyjątkowych rozwiązań.

Indywidualne i sprawdzające się w praktyce
Rozwiązania do najróżniejszych zadań

Rozwiązywanie problemów i świadczenie usług
zamiast sprzedaży standardowych produktów

Indywidualne rozwiązania – przykład praktyczny:
dwa napędy ustawcze synchronicznie podnoszą i opuszczają most.

Przykłady z praktyki

Rozwiązania programowe:
Dostosowanie funkcji napędu do zadań specjalnych  
i wymagań w miejscu eksploatacji, przykładowo: pa-
rametryzacja zmiennej prędkości w przypadku 
rozwiązania typu stand-alone w celu wyeliminowania 
wahań ciśnienia wody czy zintegrowanie wielu 
napędów ze złożonym środowiskiem elektrowni za 
pomocą nowoczesnej komunikacji ze stanowiskiem 
sterowania poprzez magistralę.

Indywidualna wersja „montaż w ziemi”:
Zastosowanie napędów w typowych szybach 
kanałowych lub bezpośrednio w ziemi, bez 
konieczności dokonywania lokalnych modyfikacji, ta-
kich jak szyby czy tunele. Moduł elektroniki może być 
zamontowany w osobnej szafie sterowniczej nad 
ziemią – zapewnia to jego stałą dostępność.

Tryb solarny:
Również do zastosowań w odległych miejscach. Obliczamy i dostarczamy wymagane 
komponenty, takie jak moduły solarne i baterie, w zależności od ilości nasłonecznienia 
i przewidzianego zastosowania techniki napędów ustawczych.

„Wał elektroniczny”:
równoległy tryb pracy wielu napędów bez ograniczeń przestrzennych.
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Wyznaczamy standardy techniczne –
innowacyjność z myślą o naszych klientach.

Wyjątkowość
napędu ustawczego SIPOS 5 Flash

wahania napięcia nie mają wpływu na 
moment obrotowy, co znacząco zwiększa 
bezpieczeństwo eksploatacji. Zaawanso-
wana elektronika napędów nie ulega 
zużyciu eksploatacyjnemu i zwiększa 
także żywotność silnika. Najważniejszym 
czynnikiem mającym wpływ na wydaj-
ność elektrycznych napędów ustawczych 
SIPOS 5 jest możliwość indywidualnej 
konfiguracji za pomocą oprogramowa-
nia. Zalety systemu SIPOS: różnorodne 
inteligentne rozwiązania programowe 
dla najróżniejszych wymagań proce-
sowych.

Dreh-zahlbereich abgedeckt

die

Betr iebssicherheit erhebl ich

erhöht

arbeitet

.

Z u d e m w i r k e n s i c h

Spannungsschwan-kungen nicht

auf das Drehmoment aus, was

. Die ausgek lügel te

Antriebselektronik ver-

schleißfrei und verlängert auch die

Lebensdauer des Motors. Den Kern

der Leistungsfähigkeit der elek-

trischen SIPOS 5–Stellantriebe

bildet jedoch die individuelle

Sof tware-Konf igur ierbarkei t .

Die Einzigartigkeit

des SIPOS 5 Flash-Stellantriebes

Wir prägen den Stand der Technik –

Innovation im Dienste unserer Kunden

Mit Intelligenz kann man viel Aufwand sparen.

Bei ‚herkömmlichen' elektrischen

Stellantrieben werden Kriterien wie

erforderliche Geschwindigkeit,

kritische Spannungsversorgung

usw. durch unterschiedliche

Auslegung des Motors und des

Getriebes erreicht. Eine Vielzahl

von mechanisch unterschiedlichen

Antrieben ist die Folge. Anders

dagegen bei SIPOS 5-Stellan-

trieben: Ein Frequenzumrichter

steuert den Stellantriebsmotor.

Dies reduziert die Komponenten-

und Produktvielfalt, denn mit

einem Motor wird ein größerer

Das Produktspektrum

klein in der Modellvielfalt - groß in der Vielseitigkeit

Wir liefern elektrische Stellantriebe und Lösungen für

den Energiebereich, WasserwirtschaftIndustrieanlagen und die

Die Erwartungen des Kunden an unsere Produkte und Serviceleistungen mit einem

Höchstmaß zu erfüllen bestimmt unser Produktspektrum.

Dabei setzen wir auf Innovationen ohne das Bewährte zu

vernachlässigen. Die konsequente Verfolgung dieses

Grundsatzes sichert uns Spitzenpositionen auf dem Gebiet

der Stellantriebstechnik.

Elektrische ein- und dreiphasige Dreh-, Schub- und Schwenkantriebe für Steuer- und

Regeleinrichtungen: SIPOS 5 der intelligente Stellantrieb.

In unseren SIPOS 5–Stellantrieben steckt die komplette

Steuer- und Leistungselektronik. Damit ist der SIPOS 5

an unterschiedlichste

Steuerungen und Leitsysteme anpassbar. Durch

umfangreiche Funktionen ist der SIPOS 5 für den Einsatz mit

unterschiedlichsten Anforderungen geeignet.

Drehantriebe für kerntechnische Anlagen: Qualität ohne Kompromisse.

Sicherheit in Kernkraftwerken ist oberstes Gebot.

Dieser Verantwortung sind wir uns bewusst. Absolute

Zuverlässigkeit, auch unter extremen Bedingungen,

zeichnet unsere Stellantriebe für kerntechnische Anlagen

a u s .

So vertrauen auch fünf der

Top–Ten–Kernkraftwerke weltweit auf die Qualität von

SIPOS.

ohne

aufwändige Schaltanlagen

seit Jahrzehnten

6 7

Dzięki inteligencji można znacznie ograniczyć 
nakłady. W przypadku „tradycyjnych” 
elektrycznych napędów ustawczych kry-
teria szybkości nastawiania, krytyczne-
go zasilania itd. realizowane są za 
pomocą różnych wersji silnika i prze- 
kładni. Następstwem tego jest duża licz-
ba napędów, różnych pod względem 
mechanicznym. Inaczej jest w przypadku 
napędów ustawczych SIPOS 5: silnikiem 
napędu ustawczego steruje przetwornica 
częstotliwości. Pozwala to zredukować 
komponenty i ilość różnych produktów, 
ponieważ jeden silnik zapewnia większy 
zakres prędkości obrotowej. Ponadto 
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Dostarczamy elektryczne napędy ustawcze i rozwiązania dla
branży energetycznej, przemysłu i gospodarki wodnej.

Oferta produktów
niewielka różnorodność modeli – duża uniwersalność

Chcemy spełniać oczekiwania klientów w stosunku do naszych produktów i usług serwisowych 
– ten cel określa naszą ofertę. Stawiamy przy tym na inno-
wacje, nie zaniedbując jednak sprawdzonych rozwiązań. Kon-
sekwentne przestrzeganie tej zasady zapewnia nam wiodącą 
pozycję w dziedzinie napędów ustawczych.

Elektryczne jedno- i trójfazowe napędy wieloobrotowe, liniowe oraz niepełnoobrotowe typu 
Otwórz-Zamknij lub regulacyjne SIPOS 5, inteligentny napęd 
ustawczy. Napędy ustawcze SIPOS 5 posiadają kompletne 
moduły elektroniki sterującej i energoelektroniki. Tym samym 
urządzenia SIPOS 5 można dostosować do różnych sterowników 
i systemów sterowania. Dzięki dostępności wielu funkcji napęd 
SIPOS 5 nadaje się do najróżniejszych zastosowań.

Napędy wieloobrotowe do instalacji jądrowych: jakość bez kompromisów. Bezpieczeństwo 
w elektrowniach jądrowych ma najwyższy priorytet. Jesteśmy 
świadomi tej odpowiedzialności. Nasze napędy ustawcze do 
instalacji jądrowych wyróżniają się bezwzględną niezawod-
nością, także w ekstremalnych warunkach. Od dziesięcioleci 
pięć z dziesięciu największych na świecie elektrowni jądrowych 
ufa jakości SIPOS.
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Dostarczamy elektryczne napędy ustawcze i rozwiązania dla  
branży energetycznej, przemysłu i gospodarki wodnej.

Oferta produktów (kontynuacja)
niewielka różnorodność modeli – duża uniwersalność

System sterowania napędem/kompletne rozwiązanie w dziedzinie automatyzacji: optymalne 
wykorzystanie możliwości wydajnego stanowiska stero-
wania bez dużych nakładów i wysokich kosztów. Nasz 
system sterowania napędem SIMA umożliwia sterowa-
nie instalacjami złożonymi nawet z 247 napędów, 
połączonych przewodami o długości prawie 300 km. 
Ten niedrogi system spełnia zarówno kryteria 
bezpieczeństwa eksploatacyjnego i wydajności, jak 
również łatwej obsługi.

Kompletne rozwiązania, np. wykorzystujące instalacje UPS i instalacje solarne. Jeśli nasze 
napędy ustawcze mają być stosowane w otoczeniu kry-
tycznym, oferujemy potrzebne do tego rozwiązania. 
Może to być osobne ustawienie modułu elektroniki 
przekładni, zasilanie awaryjne UPS czy autonomiczna 
praca napędów zasilanych energią solarną i sterowa-
nych „zdalnie” za pomocą telefonu komórkowego.
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Know-how i doświadczenie dla naszych klientów:
doradztwo, planowanie, projektowanie, realizacja.

Usługi
związane z napędami ustawczymi

Jako wiodący dostawca rozwiązań w zakresie 
technologii napędów ustawczych zawsze 
oferujemy odpowiedni napęd. W tym 
celu doradzamy naszym klientom oraz 
planujemy i projektujemy dla nich odpo-
wiednie rozwiązania: od nowych instala-
cji po modernizację, z wymianą napędów 
ustawczych i odpowiedniej armatury 

włącznie – niezależnie od tego, czy jest 
to jeden napęd, jedna instalacja solar-
na, czy też setki napędów w elektrowni 
jądrowej. Kompetencje w zakresie 
rozwiązywania problemów: od niskich 
kosztów eksploatacji, przez wydajność 
energetyczną, aż po gotowe instalacje 
na miarę indywidualnych wymagań kli-
enta.

Kompleksowe usługi doposażenia:  
wymiana i dostosowanie napędów  
z zastosowaniem wymaganych  
konstrukcji oraz – w razie potrzeby – 
dostarczenie napędów wraz z armaturą  
(grafika poniżej)
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Jakość zobowiązuje –
Made in Germany.

Nowoczesna
produkcja

W zakładach SIPOS udział produkcji własnej  
w produkcji wyrobu końcowego jest nie-
wielki. Produkcję komponentów i podze-
spół opracowanych przez SIPOS powier-
za się wysoko wykwalifikowanym 
 dostawcom. Preferowani są przy tym 
dostawcy z tego samego regionu. Firma 
koncentruje się na montażu i kontroli 
jakości. Produkty opatrzone są 
informacją ‚Made in Germany

‚
. To 

zobowiązuje! Istotna jest przy tym dla 
nas ochrona środowiska – od wyboru 
materiałów, aż po zastosowanie 
opakowań wielokrotnego użytku.

Miejsca pracy są zorganizowane  
z uwzględnieniem najnowszych badań  
w dziedzinie ekonomii i medycyny pracy 
– są dobrze oświetlone i ergonomiczne. 
Identyfikacja pracowników z końcowym 
produktem jest głównym założeniem 
również na etapie montażu.
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Usługi dla naszych klientów –
zajmiemy się tym!

Posprzedażowa
pomoc techniczna

Dostarczanie odpowiednich napędów ustawczych to połowa sukcesu. Dopiero instalacja, uru-
chomienie i przeszkolenie personelu zakładowego gwarantują 
osiągnięcie optymalnego rozwiązania.
Również w tej dziedzinie serwis SIPOS skupia się na indywidual-
nych potrzebach klientów. Celem jest partnerska współpraca, jej 
centralnym punktem natomiast zredukowanie do minimum prze-
stojów w produkcji, a tym samym zapewnienie ekonomicznej 
eksploatacji. Nasza kompleksowa oferta usług umożliwia zmini-
malizowanie ryzyka i bezawaryjną eksploatację instalacji.

Nasza oferta usług

Ekonomiczna 
optymalizacja

Szybkie  
usuwanie  
usterek

Kompetentny 
montaż, urucho-

mienie i utrzyma-
nie sprawności 

technicznej

Szkolenie  
i dokształcanie  

personelu 
zakładowego

Ułatwiamy naszym klientom pracę, bo zależy nam na nich!
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