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O FIRMIE

Firma  Elbok działa nieprzerwanie od 20 lat na rynku krajowym pro-
dukując i wdrażając nasze urządzenia sygnalizacyjne przeznaczone 
na rynek automatyki przemysłowej. Nasze produkty można znaleźć 
w wielu zakładach przemysłowych na terenie kraju, a także poza 
jego granicami, m.in. w Czechach,  Hiszpanii,  Niemczech,  Nigerii, 
 Rosji i Białorusi. 
Naszymi sztandarowymi produktami są kasety synoptyczne, uni-
wersalne kontrolki  LED pracujące w szerokim zakresie napięć oraz 
wielokanałowe listwy przekaźnikowe, zarówno tradycyjne jak i elek-
troniczne. Jesteśmy także dystrybutorem zasilaczy impulsowych, 
sygnowanych naszym logo jak i produktów firmy  Mean  Well. 
Współpracujemy od lat z niemieckim producentem złączy i ak-
cesoriów montażowych – firmą  WAGO, której jesteśmy uznanym 
lokalnym dystrybutorem oraz producentem.
Oprócz produkcji urządzeń własnych prowadzimy także działalność 
w dziedzinie projektowania i krótkoseryjnej produkcji urządzeń na 
specjalne życzenie klientów. W chwili obecnej możemy się poszczy-
cić kilkoma odbiorcami produkcji kontraktowej. 

NASZA OFERTA

Elbok zajmuje się działalnością produkcyjno-usługową. Specjali-
zujemy się:
Produkcją kaset synoptycznych:
 � programowane kasety synoptyczne (4-, 8-, 16-, 24-kanałowe)
 � kasety synoptyczne do współpracy z dowolnymi kartami 
 � wyjściowymi różnych typów sterowników
 � kasety synoptyczne do synoptyków technologicznych
 � kasety produkowane są w szerokiej gamie obudów

Produkcja uniwersalnych kontrolek diodowych Ø 20 mm, na na-
pięcie 24-230  V AC/DC

 � jednokolorowych: czerwonych, zielonych, żółtych, niebieskich, 
białych, pomarańczowych

 � dwukolorowych o różnej konfiguracji kolorów
 � z funkcją migania dla różnej kombinacji kolorów
 � w oprawkach metalowych i plastikowych

Produkcja kontrolek diodowych o średnicy 5, 8, 10 i 20 mm:
 � jednokolorowych: czerwonych, zielonych, żółtych, niebieskich, 
białych, pomarańczowych
 � dwukolorowych i trzykolorowych o różnej konfiguracji kolorów
 � z funkcją migania dla różnej kombinacji kolorów
 � w oprawkach metalowych typu  KLA oraz  KLU oraz plastikowych 
typu  KLP oraz  KLPp
 � na konkretne napięcie z zakresu 5-230  V AC/DC
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Produkcja listew przekaźnikowych 4-, 8-, 16-, 24-, 32-wejściowych
Produkcja wyrobów specjalnych
 � wskaźniki cyfrowe typu  WC
 � koncentrator pozwalający wysterować do 1500 diod  LED na 
synoptyku za pomocą 6 przewodów, współpracujący z  kartą 
wyjściową dowolnego sterownika (32 kanały)

Produkcja układów elektroniki dla firm: ZPUE  Kronera,  Dospel, 
 ABB,  Wago,  Transmag,  Nota  Bene
Produkcja zasilaczy impulsowych:
 � jedno i wielonapięciowych od 25 do 750  W

Dystrybucja produktów firm: Wago,  Mean  Well,  Finder,  Relpol
Projektowanie i wdrażanie układów elektroniki
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