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Polski Producent – Lider Technologii Teleinformatycznych

BKT Elektronik już od ponad 15-stu lat skutecznie tworzy rozwiązania w infrastrukturze IT.

Budowane konsekwentnie przez lata zasoby pracujących z pasją  w obszarach produkcyjnych, 

handlowych, oraz R&D fachowców, pozwalają na tworzenie i oferowanie rozwiązań zgodnych 

z najbardziej wymagającymi oczekiwaniami naszych Klientów.



Systematycznie rozbudowywane powierzchnie produkcyjno-magazynowe, oraz inwestycje w nowoczesny park maszynowy sprawiają, że oferowany przez BKT 

Elektronik zakres produktowy spełnia wszelkie wymagania potrzeb rynku dotyczące jakości, kompleksowości rozwiązań, dostępności, pozostając przy tym 

atrakcyjnym ekonomicznie.

Funkcjonujący System Zarzadzania jakością ISO 9001-2000 oraz 14001 łącznie z wdrożonymi najnowocześniejszymi systemami informatycznymi pozwala 

na sprostanie nawet najbardziej rygorystycznym  wymaganiom gwarancyjnym stawianym przed naszymi produktami, w których wykorzystujemy wyłącznie 

komponenty najwyższej jakości , pochodzące wyłącznie od kwalifikowanych i uznanych dostawców z całego świata.

Kompleksowa oferta produktowa BKT Elektronik  to tylko część naszych działań w kierunku zadowolenia i spełnienia potrzeb naszych Klientów. Wspieramy zakres 

handlowy naszej działalności licznymi szkoleniami, seminariami oraz konferencjami pozwalającymi naszym Partnerom i Klientom poznawać najnowsze światowe 

rozwiązania, a bliski kontakt z rynkiem pozwala nam szybko i elastycznie reagować na jego potrzeby dostępności, pozostając przy tym atrakcyjnym ekonomicznie.



1998 - założenie firmy i rozpoczęcie działalności produkcyjnej i handlowej

2000 - uruchomienie linii produkcyjnych wyrobów optotechnicznych i optotelekomunikacyjnych

2002 - uruchomienie produkcji szaf teleinformatycznych i telekomunikacyjnych oraz akcesoriów do ich wyposażania

2003 - utworzenie i rozwój działu Exportu dedykowanego rynkom Europejskim

2004 - przeniesienie produkcji do nowych obiektów w Białych Błotach przy ul. Łochowskiej 69

2005 -  uzyskanie oficjalnego statusu wyłącznego przedstawiciela na terenie Polski firmy DRAKA

2006 - znaczące inwestycje i rozbudowa obiektów produkcyjnych i handlowych w Białych Błotach

2007 - otwarcie oddziałów handlowych w Gdańsku i w Warszawie

         - wdrożenie zintegrowanego, wielomodułowego systemu wspomagania zarzadzania AX Dynamics firmy Microsoft

2008 - certyfikacja istniejącego Systemu Okablowania Strukturalnego wraz z wdrożeniem marki DRAKOM

2009 - kolejna znacząca rozbudowa hal produkcyjnych i powierzchni magazynowych w Białych Błotach

2010 - utworzenie własnego biura projektowego w Katowicach

         - otrzymanie koncesji na produkcję złącz E2000

 

2011 - znaczące inwestycje w park maszynowy oraz rozbudowa powierzchni magazynowej

2012 - utworzenie biura handlowego w Krakowie

2013 - 2014 – podpisanie i realizacja kontraktów na budowy Wojewódzkich Sieci szerokopasmowych; w tym największego obecnie realizowanego projektu Sieci 

               Szerokopasmowej - Internet dla Mazowsza – w charakterze Generalnego Dostawcy –  budowana infrastruktura obejmuje kompleksowo 3600km sieci 

                         światłowodowej

2014 - uzyskanie certyfikatu niezależnej jednostki akredytującej Uptime Institute w zakresie projektowania obiektów Data Center 

2014 - wdrożenie rozwiązań 40GbE na bazie miedzi klasy II/kategoria 8 (zgodnie z wartościami elektrycznymi podanymi w ISO/IEC 61076-3-104/2GHz/Ed. 3.0(CD,2012-08).



Produkcja Szaf Teleinformatycznych i Obudów Zewnętrznych

Produkcja Okablowania Strukturalnego BKT Elektronik

Produkcja Światłowodowa



Nasz zespół R&D tworzą  najlepsi  specjaliści,  będący jednocześnie pasjonatami tematyki swojej pracy. Głównym zadaniem zespołu badawczo-rozwojowego jest 

przekuwanie potrzeb i doświadczeń  użytkowników systemów i produktów w gotowe, często spersonalizowane rozwiązania. Nieustannie szukamy nowych 

pomysłów  unowocześniając istniejące i kreując nowe produkty. 

Każdy  produkt zanim zyska prawo noszenia marki BKT ELEKTRONIK musi wykazać się jakością i funkcjonalnością w wewnętrznych i zewnętrznych testach 

o zaostrzonych parametrach.

Potwierdzeniem ogromnej wagi jaką przykładamy do jakości naszych produktów, są certyfikaty wydane przez niezależne akredytowane laboratoria na zgodność 

z polskimi i europejskimi normami:

ź Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie 

ź GHMT AG – Gesellschaft für  Hochfrequenz  Mess Technik Bexbach w Republice Federalnej Niemiec

ź 3P – Third Party Testing Hoersholm w Danii

ź Laboratorium Badań Jakości Osprzętu i Urządzeń Telekomunikacyjnych Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

ź Certyfikat Accredited Tier Designer ATD – Uptime Institute w USA



Wsparcie Projektowe i Techniczne

ź Przygotowanie inwestycji – założenia projektowe i budżetowanie 

ź Projekty koncepcyjne

ź Koordynacja projektowa

ź Ekspertyzy, opinie, doradztwo techniczne

Odpowiednio dobrany zespół pracowników działu projektowego z pełnym zaangażowaniem podchodzi do uzgodnień dotyczących  wymagań jakościowych przy 

zawieraniu umów oraz przyjmowaniu i realizowaniu zleceń. Nasza kadra inżynierów systematycznie uczestniczy w cyklach specjalistycznych szkoleń, nieustannie 

podnosząc swoje zawodowe kwalifikacje.

Przygotowując jakiekolwiek przedsięwzięcie projektowe, nasi inżynierowie wspólnie z projektantami za każdym razem  swoja uwagę koncentrują na trzech 

najważniejszych aspektach: funkcji danego obiektu, potrzebie  przyszłych użytkowników oraz przyszłych planach ewentualnej   rozbudowy inwestycji.

Takie podejście jest gwarancją uniknięcia  błędnych założeń  projektowych, często  uniemożliwiających wdrożenie wielu dalszych rozwiązań, także dotyczących 

zintegrowanych systemów bezpieczeństwa czy sieci teleinformatycznych, już w trakcie realizacji projektu.

Uwzględnienie wszystkich elementów projektu – architektury, technologii budowlanych, wyposażenia, automatyki, instalacji – jest jednym z warunków 

bezpiecznego i sprawnego funkcjonowania przyszłej infrastruktury.



Codziennie ponad 60 osób pracujących w dziale sprzedażowym dba o relację z klientami oraz buduje pozycję rynkową naszych produktów. 

Wykwalifikowana kadra umożliwia skuteczne  działanie  na rynkach Europy i Świata promując i sprzedając produkty i system firmy BKT ELEKTRONIK. 

Zaplecze oferujące  fachową obsługę i serwis,  w postaci czterech Oddziałów Handlowych oraz wsparcie inżynierskie Biura Projektowego w wielu sytuacjach 

zapewniają gwarancję komfortu należytego wykonania każdej instalacji. Dowodem na to i powodem naszej dumy są tysiące realizacji i setki referencji naszych 

Zadowolonych Klientów.

Obsługa Klienta

Bydgoszcz

Gdańsk

Warszawa

Katowice

Kraków



Oferta

Jedną z grup w ofercie  asortymentowej  firmy BKT ELEKTRONIK stanowią szafy teleinformatyczne. Metalowe szafy i obudowy oraz dedykowane do nich akcesoria 

teleinformatyczne służą do zabudowy pasywnego i aktywnego sprzętu sieciowego, wykonanego w standardzie 10", 19”, 21".

Niezmiernie ważnym elementem jest dobór odpowiedniej szafy serwerowej, sieciowej czy teleinformatycznej. Już ten pierwszy krok będzie miał istotny wpływ 

zarówno na zainstalowane systemy chłodzenia , gaszenia a nawet zasilania jak i funkcjonalność dla całego systemu dla użytkownika końcowego.

Prostota konstrukcji połączona z najwyższą  jakością i funkcjonalnością tej grupy asortymentowej stanowi o jej bardzo wysokich walorach użytkowych. 

Nowoczesne technologie użyte do produkcji  pozwalają na uzyskanie optymalnych parametrów: sztywności, przewiewności o współczynniku 82% oraz  nośności  

sięgającej 1500kg. Szafy wyróżniają się spawaną oraz modułową konstrukcją. Szeroki typoszereg oferowanych szaf oraz liczne akcesoria dedykowane dla 

teleinformatyki pozwalają na dowolną konfigurację zgodnie z życzeniem i potrzebą Klienta.

W naszym portfolio znajdą Państwo zarówno standardowe szafy do zastosowania w sieciach teleinformatycznych jako punkty dystrybucyjne, oraz  zaawansowane 

technicznie szafy BKT 4DC dedykowane rozwiązaniom implementowanym w nowoczesnych Centrach Danych, Centrów Kolokacyjnych oraz serwerowni, 

stanowiące jeden z wysoce zaawansowanych technologicznie elementów całej infrastruktury. 

Szafy Teleinformatyczne



Bardzo istotną sprawą jest ochrona urządzeń przed wpływem zmiennych warunków środowiskowych jak również przed wandalizmem i kradzieżą.

Zewnętrzne i  wewnętrzne szafy instalowane są zarówno w miejscach ogólnie dostępnych jak i w miejscach niekorzystnie wpływających na ich użytkowanie. 

Bez względu gdzie się znajdą zawsze muszą zapewnić bezpieczeństwo dla sprzętu w nich  instalowanego.

Szczegółowo przemyślana i dokładnie przetestowana specjalna konstrukcja naszych szaf, powstałych przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii 

produkcji i obróbki metalu gwarantuje spełnienie wszelkich wymagań którym muszą sprostać szafy zewnętrzne jak i wewnętrzne w tym wyznaczony przez 

niezależne Laboratorium Badawcze okres użytkowania 30 lat.

ź Wszystkie produkowane przez nas obudowy zewnętrzne zostały pozytywnie przetestowane zgodnie z poniższymi normami:

ź Pełen cykl badań klimatycznych dla warunków środowiskowych wg PN-ETSI EN 300 019-1-4 klasa 4.1, dla próby zimna Ae – PN-EN 60068-2-1:2007 

   i suchego gorąca Be – PN-EN 60068-2-2:2007 Próba Be.

ź Próba nasłonecznienia – PN-EN 60068-2-5.

ź Badania akustyczne – PN-EN- ISO 11200.

ź Badania wibracyjne – PN-EN 60068-2-6.

ź Badanie odporności mechanicznej – PN-EN 60439-5.

ź Stopień ochrony IP – PN-EN 60529 

Szafy produkowane są z zachowaniem wymagań określonych w poniższych certyfikatach:

ź ISO 9001:2008

ź ISO 14001:2004

ź EN ISO 15085-2

ź EN ISO 3834-2

Zewnętrzne i Wewnętrzne Szafy Szczelne, Systemy Grzania i Chłodzenia

Oferta



Nowoczesne systemy wymiany danych wymagają odpowiedniego okablowania, które zapewni możliwość budowania infrastruktury przesyłu informacji bazującej 

zarówno na technologii miedzianej jak i światłowodowej.

Firma BKT Elektronik wykorzystując długoletnie doświadczenie na rynku teletechnicznym, kierując się potrzebami i dobrem klienta stworzyła unikatowy System 

Okablowania Strukturalnego o nazwie DRAKOM. System BKT Elektronik zawiera najlepszą w swojej klasie, kompletną ofertę produktów do budowy sieci 

strukturalnych. Pozwala na szybkie i efektywne połączenie sieci komunikacyjnych budynków oraz urządzeń w nich pracujących. Dzięki wielu grupom produktów o 

zróżnicowanych lecz kompatybilnych parametrach technicznych, pozwala na precyzyjne i elastyczne dostosowanie konfiguracji i parametrów sieci do aktualnych i 

przyszłych potrzeb użytkowników.

Panele, gniazda i moduły Systemu Okablowania Strukturalnego firmy BKT Elektronik posiadają m.in. certyfikaty GHMT, 3P, IŁ a wypracowany przez lata ISO 9001 

wymaga od Nas utrzymania stałych parametrów pomiarowych, zgodnych z najnowszymi wymaganiami norm, zapewniając ciągłość i powtarzalność produkcji. 

Elementy pasywne spełniają wymagania kategorii 5e (klasa D ), kategorii 6 (klasa E ), kategorii 6  (klasa E  ), kategorii 7 (klasa F ), kategorii 7  (klasa F  ) oraz A A A A

najnowsze normalizacyjne projekty opisujące rozwiązania kategorii 8.1, 8.2 (klasa II). BKT Elektronik prowadzi szkolenia z zakresu Systemu Okablowania 

Strukturalnego DRAKOM certyfikuje oraz udziela 25 letniej Gwarancji Systemowej. 

BKT Elektronik dysponuje listą referencyjną firm, w których system okablowania strukturalnego nie tylko pracuje bezkolizyjnie, ale również znacznie obniżył koszty 

w stosunku do innych równorzędnych systemów. System BKT Elektronik oferuje kompletne rozwiązania nieekranowane i ekranowane dla małych, średnich i 

dużych sieci teleinformatycznych. Zapewnia inwestorom dostęp do najnowszych rozwiązań sieciowych wykorzystywanych przy projektowaniu oraz budowie 

nowoczesnych Centrów Danych, Centrów Kolokacyjnych oraz serwerowni.

System Okablowania Strukturalnego 

Oferta



W systemach wymiany danych bezpieczeństwo urządzeń elektronicznych odgrywa istotną rolę. Pole zatem do popisu dla nowoczesnych listew dystrybucji energii 

elektrycznej, które rozdzielają zasilanie i chronią urządzenia gromadzące, przetwarzające i przesyłające dane.

Nowoczesne szafy telekomunikacyjne i serwerownie znacznie różnią się od tych rozwiązań, które stosowało się jeszcze kilkanaście lat temu. Aparatura modułowa, 

systemy organizacji przewodów, oznaczniki, pewne połączenia, estetyka, bezpieczeństwo to tylko kilka cech, wyróżniających oferowane na rynku szafy stosowane 

zarówno w teleinformatyce jak i w szeroko rozumianej automatyce. Zdecydowanie większe wymagania są stawiane systemom dystrybucji zasilania. Oczekuje się 

od nich dostosowania do źródła energii elektrycznej, a także zwraca uwagę na ilość odbiorników, obciążenie, zabezpieczenia czy też elementy dodatkowe. Przy 

wyborze odpowiednich listew dystrybucji zasilania (Power Distribution Unit) warto sięgnąć do produktów firmy BKT Elektronik. Obszerna oferta, z łatwością 

pozwala na dobranie systemu zasilania dostosowanego pod konkretną aplikację.

Wybór listwy dystrybucji zasilania powinien być dobrze przemyślany. O efekcie końcowym, a co najważniejsze, o bezpieczeństwie i stabilności pracy uzyskanego 

systemu zasilającego decyduje przynajmniej kilka czynników. Należy więc wybrać odpowiedni wtyk na wejściu, długość kabla zasilającego, a także właściwe 

gniazda wyjściowe oraz moduły kontrolne i zabezpieczające.

Systemy Dystrybucji Energii 

Oferta



Produkty optyczne należą do kolejnej grupy asortymentowej BKT Elektronik. Są dedykowane do budowy sieci światłowodowych szerokopasmowych, sieci FTTH, 

Centrów Danych i sieci okablowania w obiektach biurowych.

Ponad 15 lat doświadczenia w produkcji wyrobów optotechnicznych pozwoliło na wypracowanie własnych, wysokich standardów produkcyjnych, uznanych przez 

naszych Klientów w kraju i za granicą. Know-How w zakresie konfekcji kabli optycznych, profesjonalne wyposażenie produkcyjne, specjalistyczny sprzęt 

pomiarowy oraz właściwie skonfigurowane procesy wytwórcze, opracowane i nadzorowane przez wysokiej klasy specjalistów, pozwalają oferować wyroby 

wysokiej jakości, spełniające wymagania zarówno standardu UPC jak i APC.

W skład oferty asortymentowej wchodzą:

ź Przełącznice ODF

ź Przełącznice do zabudowy w szafach 19”

ź Mikrokanalizacja

ź Kable światłowodowe wewnętrzne

ź Kable światłowodowe zewnętrzne

ź Kable światłowodowe uniwersalne

ź Kable PRE-TERM

ź Mikrokable

ź Kable ADSS

ź Pigtaile światłowodowe serii standard i Premium

ź Patchcordy światłowodowe ( simplex, duplex, mode conditioning)

ź Patchcordy światłowodowe MPO/MTP

ź Akcesoria optyczne – wyposażenie przełącznic ODF i szaf 19”

ź Gniazda i panele abonenckie

ź System duktów światłowodowych

ź Osłony złączowe

ź Oferowane przez BKT Elektronik kable światłowodowe posiadają włókna znanego japońskiego producenta firmy Sumitomo.

Sieci Światłowodowe

Oferta



Wojewódzka Sieć Szerokopasmowa – Internet dla Mazowsza, budowana infrastruktura obejmuję 

3 600 km sieci światłowodowej

ź Mikro kabel FO BKT 9/125  ( 6E – 144E )

ź System Mikro kanalizacji BKT

ź Szafa BKT 19”-21”zewnętrzna dwupłaszczowa  z komorami: energetyczna, bateryjna  i przełącznicowa, IP55 – pokryta specjalną powłoką Antygraffiti

ź Osprzęt światłowodowy (Mufy, Przełącznice, Pigtaile, Adaptery, Osłonki, Kasety)



Wojewódzka Sieć Szerokopasmowa – Internet dla Województwa Świętokrzyskiego, budowana 

infrastruktura obejmuję 1 423 km sieci światłowodowej

ź Kabel FO BKT A-DQ(ZN)2Y 9/125 ( 12E – 96E )

ź Szafa BKT 19”-21”zewnętrzna dwupłaszczowa  z komorami: energetyczna, bateryjna i przełącznicowa, IP55 – pokryta specjalną powłoką Antygraffiti



Wojewódzka Sieć Szerokopasmowa – Internet dla Województwa Podlaskiego, budowana 

infrastruktura obejmuję 1 882 km sieci światłowodowej

ź Kabel FO BKT A-DQ(ZN)2Y 9/125 ( 12E – 120E )

ź Osprzęt światłowodowy (Mufy, Przełącznice, Pigtaile, Adaptery, Osłonki, Kasety)



Wojewódzka Sieć Szerokopasmowa – Internet dla Województwa Warmińsko-Mazurskie, budowana 

infrastruktura obejmuję 2 241 km sieci światłowodowej

ź Kabel FO BKT A-DQ(ZN)2Y 9/125 ( 12E – 156E )

ź Osprzęt światłowodowy (Mufy, Przełącznice, Pigtaile, Adaptery, Osłonki, Kasety)



Ministerstwo Finansów – „specjalna serwerownia na dachu”

ź Serwerownia powstała na zaadaptowanym poddaszu użytkowym składająca się z ponad stu szaf przemysłowych IP55 wyposażonych w aktywny system  

   klimatyzacji z dedykowanym odprowadzeniem kominowym oraz w system monitoringu warunków środowiskowych.



Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

ź Profesjonalna zabudowa zimnego korytarza w oparciu o kompletny system wyposażonych szaf serwerowych BKT4DC.



Park Naukowo Technologiczny Euro-Centrum, Data Center posiadające certyfikat DESING TIER III

W projekcie zostały wykorzystane technologie opracowane i wyprodukowane przez BKT Elektronik. W ramach realizacji firma dostarczyła dziewięć zabudów 

zimnego korytarza opartych na blisko stu wyposażonych szafach serwerowych BKT4DC.  Serwerownia została wyposażona w redundantny system zasilania oparta 

na 170 listwach trójfazowych. Transmisja danych serwerowni została zrealizowana na certyfikowanym Systemie Okablowania Strukturalnego BKT klasy E , A

zapewniając transmisje 10 GbE.



Fundacja Uniwersytetu IM. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W projekcie zastosowano 59 szafach serwerowych BKT4DC wyposażonych w redundantne zasilanie oparte na 120 listwach zarządzalnych wyposażonych 

w zintegrowany system warunków środowiskowych i kontrolę dostępu. 

Na potrzeby projektu firma BKT zaprojektowała i wykonała specjalny system duktów kablowych zintegrowany z szeregową zabudową szaf serwerowych.

W ramach kompleksowej realizacji został dostarczony certyfikowany System Okablowania Strukturalnego  firmy BKT Elektronik, Klasy E.



Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

ź Transmisja danych obiektu została zrealizowana na certyfikowanym Systemie Okablowania Strukturalnego firmy BKT Elektronik, klasy EA  zapewniając  

   transmisje 10 GbE.



Stadion im Henryka Reymana - Wisła Kraków

ź Transmisja danych obiektu została zrealizowana na certyfikowanym Systemie Okablowania Strukturalnego firmy BKT Elektronik, klasy E   zapewniając transmisje A

   10 GbE.



Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 

ź Transmisja danych obiektu została zrealizowana na certyfikowanym Systemie Okablowania Strukturalnego firmy BKT Elektronik, klasy EA , zapewniając tansmisje 10 GbE.



Szpital Uniwersytecki nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy 

ź W ramach kompleksowej realizacji został dostarczony certyfikowany System Okablowania Strukturalnego firmy BKT Elektronik, Klasy E.



BKT ELEKTRONIK 

ul. Ùochowska 69

86-005 Biaùe Bùota k/Bydgoszczy

tel. +48 52 36 36 386 

fax. +48 52 36 36 370

www.bkte.pl


