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ACTAS 
Badanie wyłączników
Przenośne i stacjonarne systemy do w pełni 
automatycznego badania wszystkich rodzajów 
wyłśczników, równieś z napśdem sprśśynowym.

EPOS  
Źródła napięć i prądów
Zródła AC/DC do zasilania i testowania 
silników i cewek wyzwalajścych w wyłścznikach. 
Trójfazowe generatory sygnałów przeznaczone 
do generowania dowolnych przebiegów.

PROMET 
Pomiar rezystancji
Bardzo precyzyjne systemy o regulowanym 
prśdzie wyjściowym DC do pomiaru rezystancji 
np. torów prśdowych wyłśczników lub rezystan-
cji obiektów o charakterze indukcyjnym jak 
transformatory.

ARTES  
Badanie zabezpieczeń
Kompaktowe, duśej mocy systemy do 
badania zabezpiecześ elektroenergetycznych, 
umośliwiajśce wykonanie nawet najtrudniejs-
zych testów dokładnie i w prosty sposób.
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EPPE 
Pomiar jakości energii
Systemy pomiaru jakości energii ze 
zintegrowanym rejestratorem zakłóceśdo 
nadzoru obiektów energetycznych na 
wszystkich poziomach napiśś.

SHERLOG  
Rejestracja zakłóceń
Systemy rejestracji zakłóceś z wbudowanym 
monitorem do kontroli jakości energii do nadzoru 
sieci niskiego, średniego i wysokiego napiścia w 
elektrowniach i stacjach energetycznych.

METES 
Badanie liczników energii elektrycznej
Systemy do testowania liczników energii 
elektrycznej w szerokim zakresie pomiarowym 
i dokładności pomiaru nawet 0,02%. 
Do pomiarów jedno i trój - fazowych.

INŻYNIERIA 
instalacji energetycznych, 
sieci energetycznych
Oferujemy Paśstwu szeroki zakres usług
w zakresie planowania i optymalizacji sieci,  
monitorowania instalacji, analizy błśdów i  
testów ochrony sieci.
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KoCoS P R O F I L
KoCoS  projektuje, produkuje i wdraża systemy 
pomiarowo - testujące w obszarze zaopatrzenia w 
energię,  optycznej laserowej techniki pomiarowej 
w przemyśle półprzewodnikowym, samochodowym i 
spożywczym. Kompetencja, fachowość, innowacyjność 
to fundament na którym zbudowano nasz koncern. 

Innowacyjność technologii w doskonałych 
produktach

Wszystkie produkty KoCoS są naszymi własnymi 
opracowaniami na najwyższym poziomie. Nie bez 
powodu nasze technologie zdobyły wiele wyróżnień.  
Dzięki koncepcji modułowej budowy zarówno 
urządzeń jak również oprogramowania sterującego 
osiągnięto dużą elastyczność systemów, co umożliwia 
nam dopasowanie naszych rozwiązań do specjalnych 
wymogów klientów. Oferujemy również szeroką paletę 
usług w zakresie planowania, projektowania, obsługi 
i utrzymania ruchu sieci elektroenergetycznych.

Specjalistyczna wiedza  - zadowolenie klientów 

Dzięki ponad 30-o letniemu doświadczeniu w obsza-
rze techniki pomiarowej i testującej nasi pracownicy 
z dzału projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu 
posiadają szeroką praktyczną wiedzę i są do Państwa 
dyspozycji. Zaufanie naszych Klientów jest dla nas 
bardzo ważne i jest podstawą naszej wieloletniej 
owocnej współpracy. Naszym najważniejszym 
zadaniem jest wyjść na przeciw Państwa oczekiwaniom 
i reagować na Państwa sugestie.

Najwyższa jakość, niezawodność i żywotność 
systemów

Nasze produkty posiadają na rynku znakomitą opinię 
i spełniają najwyższe wymagania jakościowe. Filozofia 
naszej firmy opiera się o konsekwentne stosowanie 
systemów jakości wg.  DIN EN ISO 9001:2015. 
Dzięki temu odnotowujemy ciągły wzrost jakości 
naszych produktów, nie zapominając o aspektach 
ekologicznych i ochrony środowiska.

KoCoS Polska Sp. z o.o. 
ul. Michałowicza 12
43-300 Bielsko-Biała 
Polska
Tel.  + 48 33 444 7500
info@pl.kocos.com
www.kocos.com


