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ak co roku na Audio Show swoj! 
ofert" prezentowa# Gigawatt. I jak 
co roku w katalogu $rmy pojawi#y 

si" nowo%ci. Próbne egzemplarze kr!&y#y 
ju& wcze%niej w obiegu przedpremiero-
wym, zbieraj!c opinie sta#ych klientów. 
Na ich podstawie wprowadzano ostatecz-
ne poprawki i szlifowano detale. Wystawa 
sta#a si" miejscem o$cjalnej premiery 
wersji produkcyjnych.
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Najwa&niejsza zmiana w porównaniu 
z dotychczasowym 'agowcem PC-4 jest 
taka, jak w ca#ej linii Evo – zrezygnowa-
li%my z transformatorów separuj!cych. 
Zamiast nich stosujemy ga#"zie $ltrów. 
W PC-4 Evo mamy trzy niezale&nie $l-
trowane kwartety wyj%(, przeznaczonych 
do zasilania odbiorników analogowych  
o du&ym i mniejszym poborze mocy oraz 
)róde# cyfrowych.

Nasz topowy kondycjoner wykorzystuje 
najlepsze elementy $ltruj!ce i w porówna-
niu z ni&szymi modelami zawiera wi"cej 
modu#ów. Wyró&nia go bufor o wi"kszej 
pojemno%ci, dzi"ki któremu urz!dzenie 
szybciej reaguje na nag#e skoki zapotrzebo-
wania na pr!d i lepiej pracuje w impulsie.

Szyny dystrybucyjne drugiej generacji, 
które rozprowadzaj! energi" do poszcze-
gólnych grup gniazd, s! najgrubsze ze 
wszystkich modeli. Wykonano je z posre-
brzanej miedzi beztlenowej. Nowo zapro-
jektowane p#ytki PCB pokrywa warstwa 
miedzi, której grubo%( wynosi 0,55 mm 
(550 mikronów). Dla porównania, stan-
dardowe p#ytki przemys#owe pokrywa si" 
warstw! 0,03 mm (30 mikronów). Szero-
kie %cie&ki s! srebrzone, co poprawia pro-
pagacj" energii i zapobiega ewentualnej 

korozji. PC-4 Evo zawiera te& znacznie 
lepszy przeka)nik o zdolno%ci #!czeniowej  
6,5 kW. Jego styki maj! pi"ciokrotnie 
wi"ksz! powierzchni" ni& w elementach 
montowanych w ta*szych kondycjone-
rach, dzi"ki czemu stawiaj! mniejszy opór 
i przenosz! wi"kszy ampera&.

Gniazdo przy#!czeniowe to nie stan-
dardowe IEC, a profesjonalny Powercon 
Neutrika. Umo&liwia przep#yw pr!du  
o nat"&eniu 32 A w trybie ci!g#ym. Wy-
brali%my ten element, poniewa& PC-4 Evo 
ma dwana%cie wyj%(. Co prawda, normal-
ne obci!&enie linii energetycznej nie prze-
kracza 16 A, ale jako &e do kondycjone-
ra mo&na pod#!czy( nawet 12 urz!dze*, 
chcemy mie( pewno%(, &e w krytycznym 
momencie nie zacznie si" d#awi(. 

W PC-4 Evo montujemy równie& nowe 
gniazda naszej produkcji – Gigawatt 
G-040. Maj! powi"kszon! powierzchni" 
styku, s! srebrzone i zaprojektowane spe-
cjalnie z my%l! o instalacji naszych szyn. 
Ich konstrukcja w zasadzie uniemo&liwia 

dokr"cenie go#ego drutu, za to %wietnie si" 
w nich mocuje szyny. Uzyskujemy w ten 
sposób bardzo du&! powierzchni" styku  
i pewny kontakt, dzi"ki czemu nic nie za-
k#óca przep#ywu energii.
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Gniazda s! podzielone na sekcje. Je&e-
li do jednej pod#!czymy telewizor, a do 
drugiej ko*cówk" mocy, to b"d! zasilane 
osobno. Pr!d dla nich przechodzi przez 
niezale&ne $ltry, dzi"ki czemu nie b"d! na 
siebie wp#ywa(.

-DND�MHVW�UöĝQLFD�SRPLÚG]\� 
3&��6(�(YR�D�3&���(YR"

Czwórka jest od pocz!tku zaprojekto-
wana jako urz!dzenie bezkompromisowe. 
Od pozosta#ych modeli ró&ni si" nawet 
materia#em obudowy. To niemagnetyczna 
stal nierdzewna, która cechuje si" wi"ksz! 
odporno%ci! na odkszta#cenia. Ponadto 
konstrukcja zosta#a usztywniona dodat-
kowymi wzmocnieniami i &ebrami. Ca-
#o%( opiera si" na antywibracyjnych nó&-
kach wytoczonych ze specjalnego stopu 
aluminium. 

Inne s! te& szyny dystrybucyjne, p#ytki 
drukowane, uk#ad buforuj!cy i uk#ad star-
towy. Lepsza jest jako%( elementów bier-
nych, takich jak kondensatory czy rdzenie 
$ltruj!ce. W PC-3SE Evo u&ywamy rdzeni 
Super-MSS (Sendust), a w PC-4 Evo – Hi- 
-Flux, który jest materia#em dro&szym, ale 
dzia#a efektywniej. Topowy model wyko-
rzystuje równie& inny wy#!cznik hydrau-
liczno-magnetyczny Carlinga o zwi"kszo-
nej obci!&alno%ci. 

Do tego dochodz! ró&nice widoczne 
go#ym okiem – wi"cej gniazd i przy#!cze-
niowy Powercon zamiast IEC. Poza tym 
wprowadzili%my wiele drobnych mody-
$kacji, które sk#adaj! si" na wy&sz! ja-
ko%( szczytowego kondycjonera. Ró&nica  
w cenie jest znaczna, ale znajduje odzwier-
ciedlenie w jako%ci. PC-3SE Evo kosztuje 
14150 z#, a PC-4 Evo – 19950 z#.
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O niuansach konstrukcji, pozyskiwaniu zagranicznych 
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Jako przeciwwag" dla szczytowego kon-
dycjonera wprowadzamy podstawowy 
model PC-1 Evo. Zapowiadali%my go od 
dawna, ale dopiero teraz uda#o si" s$nali-
zowa( projekt. Na wystawie prezentujemy 
wersj" produkcyjn!.

PC-1 Evo mo&na w skrócie okre%li( jako 
po#ow" PC-2 Evo. Zawiera dwie ga#"zie 
$ltruj!ce. Do budowy tego modelu wyko-
rzystujemy podobne elementy $ltruj!ce 
co w „dwójce”, natomiast jest on pozba-
wiony modu#u buforuj!cego. Powsta#  
z my%l! o u&ytkownikach, którym wystar-
cz! cztery gniazda do zasilania urz!dze* 
bud&etowych, ewentualnie o tych, którzy 
potrzebuj! osobnego kondycjonera tylko 
do zasilania )róde#. 

PC-1 Evo z kablem LC-1 kosztuje 4950 z#. 
Dla porównania: PC-2 Evo z LC-1 – 7450 z#. 

PC-1 Evo zast"puje produkowany do nie-
dawna model PC-1. W ten sposób od%wie-
&yli%my ca#! ofert" kondycjonerów i teraz 
wszystkie powstaj! w oparciu o podobne za-
#o&enia, cho( oczywi%cie ró&ni! si" znacznie 
zaawansowaniem technologicznym i jako-
%ci! podzespo#ów.
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W#a%nie wprowadzili%my nowe wersje 
listew PF-1 i PF-2, obie z dopiskiem Mk2. 
W porównaniu do poprzedniczek równie& 
zosta#y mocno przekonstruowane. Cz"%( 
rozwi!za* przenie%li%my z kondycjonerów 
Evo. Zw#aszcza w uk#adach $ltruj!cych 
u&yli%my elementów o zbli&onej architek-
turze. S! te& szyny dystrybucyjne drugiej 
generacji oraz nowe gniazda Gigawatt 
G-040. W PF-1 stosowali%my prosty $ltr  

i wspólny uk#ad szyn dla wszystkich gniazd, 
natomiast PF-1 Mk2, oprócz nowych szyn 
dystrybucyjnych i gniazd, wykorzystuje 
du&o skuteczniejszy $ltr na p#ytce PCB, 
uk#ad po#!cze* w gwiazd" i nowe okablo-
wanie. W PF-2 Mk2 tak&e mamy przekon-
struowany $ltr wykonany na nowej p#ytce, 
lepsze elementy i okablowanie. Podobnie 
jak w PF-1 Mk2, w PF-2 Mk2 nie u&ywamy 
wspólnej szyny, tylko osobnych grup, za-
silanych w uk#adzie gwiazdy. Dzi"ki temu 
pr!d przebywa tak! sam! drog" do ka&dej 
pary gniazd. To rozwi!zanie stosujemy we 
wszystkich nowych konstrukcjach. Ener-
gia jest dystrybuowana w uk#adzie gwiaz-
dy, &eby nie nast"powa#y nawet niewielkie 
ograniczenia w dop#ywie pr!du.
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Eksportujemy do tylu krajów, &e powoli 
si" w tym gubi". Sie( naszych dystrybuto-
rów obejmuje niemal ca#! Europ" z Rosj! 
i Ukrain!, Singapur, Chiny, Hongkong,  
a od niedawna równie& Kanad". 

Post"p w relacjach handlowych z za-
granic! najlepiej obrazuje fakt, &e w sa-
mej Francji w latach 2010-2012 sprzeda-
li%my wi"cej kondycjonerów ni& w Polsce 
od pocz!tku dzia#alno%ci, czyli od roku 
1998. Oczywi%cie to najbardziej spekta-
kularny przyk#ad, a Francuzi s! naszym 
najwi"kszym odbiorc!, niemniej dobrze 
oddaje proporcje i ch#onno%( zagranicz-
nych rynków.

Niedawno na li%cie naszych importe-
rów pojawi#a si" Kanada. Wi!&emy z ni! 
du&e nadzieje i bardzo liczymy, &e otwo-
rzy nam drzwi do USA. Rynki Ameryki 
Pó#nocnej s! hermetyczne, a odbiorcy od 
lat przyzwyczajeni do kupowania g#ównie 
urz!dze* lokalnych wytwórców. Niektó-
rym producentom zza granicy si" jednak 
udaje i bardzo by%my chcieli do#!czy( do 
tego grona. 

Pocz!tek jest obiecuj!cy. System za-
silany kondycjonerem PC-4 Evo i oka-
blowaniem LS-1 Mk2 na wystawie To-
ronto Audio-Video Entertainment Show  
(TAVES 2012) otrzyma# nagrod" za naj-
lepszy d)wi"k. Mamy tam ju& o$cjalnego 
dystrybutora, $rm" Charisma Audio.

Na Kanadzie zale&a#o nam szczególnie 
nie tylko ze wzgl"du na ewentualny #a-
twiejszy dost"p do USA. Chodzi#o tak&e 
o sprawdzenie w rzeczywistych warun-
kach sprz"tu dostosowanego do pracy 
z napi"ciem 120 V. Trzeba wiedzie(, &e 
urz!dzenia troch" inaczej zachowuj! si" 
w warunkach symulowanych, a inaczej, 
kiedy s! pod#!czone do prawdziwej sieci 
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energetycznej i pracuj! z realnym obci!-
&eniem. Przygotowanie pierwszej partii 
kondycjonerów trwa#o d#ugo, poniewa& 
chcieli%my by( pewni, &e wszystko b"dzie 
dzia#a( poprawnie. Chodzi g#ównie o za-
bezpieczenia przepi"ciowe, które trzeba 
ustawi( tak, &eby z jednej strony nie blo-
kowa#y normalnego dzia#ania sprz"tu, na-
wet je%li akurat pracuje on z du&ym pobo-
rem pr!du, a z drugiej – zabezpiecza#y go 
w sytuacjach, kiedy zrobi si" niebezpiecz-
nie. Trzeba po prostu zoptymalizowa( pa-
rametry. Znale)( z#oty %rodek pomi"dzy 
osi!gni"ciem pe#nego potencja#u sprz"tu 
a jego zabezpieczeniem. Dzia#aj!c w Pol-
sce, doskonale wiemy, jak zrobi( urz!dze-
nia na rynek europejski czy azjatycki; tam 
te& obowi!zuj! napi"cia 220-240 V. Gro-

madzili%my do%wiadczenia przez wiele 
lat. Wiemy, jakie s! zagro&enia i chwilowe 
warto%ci szczytowe. W Ameryce nie robi-
li%my bada*, dlatego wiele rzeczy trzeba 
by#o przewidzie(. Przygotowania trwa#y 
d#ugo, ale wszystko si" uda#o. Sprz"t pra-
cuje bezawaryjnie, a s#uchacze doceniaj! 
dobry d)wi"k.

Wersje przeznaczone na rynek amery-
ka*ski ró&ni! si" od europejskich. Zawie-
raj! inne elementy przepi"ciowe i $ltruj!-
ce oraz, co oczywiste, inne gniazda i wtyki. 
Ale koncepcja pozostaje ta sama.
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W Niemczech i innych krajach euro-
pejskich honorowane jest tzw. spe#nienie 
wymaga* procedury oceny zgodno%ci  
z CE. Rosjanie CE nie respektuj!, ale maj! 
w#asny system certy$kacji GOST-R. Inne 
wymagania maj! pa*stwa azjatyckie, ale 
o to, &eby produkt zosta# dopuszczony do 

sprzeda&y, troszczy si" importer. Po naszej 
stronie pozostaje spe#nienie regulacji obo-
wi!zuj!cych w Europie.
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Tak – LS-1 Mk2 i najnowszy LC-3, 
który wype#nia luk" cenow! pomi"dzy 
seriami LS i LC. Trójka powsta#a nieja-
ko przy okazji projektowania LS-1 i ba-
zuje na rozwi!zaniach wykorzystanych  
w tym modelu. Natomiast LS-1 Mk2 to 
ju& nowa konstrukcja. Tak jak w nowej 
linii LC, stosujemy lite przewodniki za-
miast skr"tki. Druty to srebrzona mied) 
beztlenowa w te'onowej izolacji. Do tego 
dodajemy $ltry nanokrystaliczne i zupe#-
nie nowe rodowane wtyki, produkowane 
na zamówienie wed#ug naszej specy$-

kacji. Jako &e nie posiadamy w#asnych 
maszyn wtryskowych, musimy zleca( 
wykonanie na zewn!trz, natomiast for-
my wtryskowe stanowi! nasz! w#asno%(. 
Ca#y proces projektowy to tak&e autorskie 
opracowanie Gigawatta. Kszta#t wtyku  
i dobór materia#ów dostosowujemy do 
naszych potrzeb.

Aktualnie pracujemy nad nowym mo-
delem szczytowym – kablem zasilaj!cym 
LS-2. Naciskaj! na to zw#aszcza zagranicz-
ni partnerzy, którzy chcieliby go oferowa( 
w komplecie z PC-4 Evo. Na razie najlepiej 
sprzedaj!cym si" zestawem jest wspomnia-
ny kondycjoner z przewodem LS-1 Mk2. 
Wyra)nie jednak wida( du&e zainteresowa-
nie czym% jeszcze bardziej wyra$nowanym. 
Projekt nie jest jeszcze uko*czony, ponie-
wa& powstrzymuj! nas detale zwi!zane  
z mechanik! wtyku, ale generalnie jeste%my 
bliscy jego zamkni"cia.

Przewodniki b"d! podobne do tych  
w LS-1 Mk2, ale b"dzie ich wi"cej. Poza 

tym zostan! inaczej zaekranowane i u#o-
&one w odmiennej geometrii. Specjalnie 
z my%l! o LS-2 zaprojektowali%my nowe 
wtyki. Na kablu znajdzie si" te& aluminio-
wa tuleja z $ltrem przeciwzak#óceniowym. 
Zak#adamy, &e prace uda si" zako*czy(  
w po#owie przysz#ego roku i pierwsza par-
tia tra$ do odbiorców europejskich. Pod 
koniec 2013 przewód powinien by( do-
st"pny w Polsce. Nie skalkulowali%my jesz-
cze ceny, ale bazuj!c na ju& poniesionych 
kosztach, przypuszczamy, &e wyniesie ona 
oko#o 10000 z#.
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 Dlatego dla przeciwwagi pracujemy 
nad nasz! najta*sz! listw! w wersji eko-
nomicznej – PF-1E. B"dzie sprzedawana 
bez przewodu zasilaj!cego za 950 z#. Cho-
dzi o to, &e klienci maj! cz"sto kable, któ-
rych nie u&ywaj!, a jednocze%nie chcieliby 
kupi( listw" w jak najni&szej cenie. Na  
PF-1E wydadz! mniej ni& 1000 z#. Nie b"d! 
musieli p#aci( za kabel, je%li nie b"d! go 
potrzebowa(. Konstrukcja PF-1E b"dzie 
nowsza ni& poprzedniej generacji PF-1  
i, mimo ni&szej ceny, b"dzie dawa( lepszy 
d)wi"k. To odchudzona wersja PF-1 Mk2, 
jako%ciowo przewy&szaj!ca poprzedni! 
PF-1. Prawdopodobnie nie b"dzie zawie-
ra#a szyn dystrybucyjnych; zamontujemy 
te& inne gniazda. Je%li kto% b"dzie zainte-
resowany dokupieniem przewodu, b"dzie 
móg# wybra( np. nasz LC-1 Mk2 za 650 z#.  
Razem wyjdzie 1600 z#, czyli wi"cej ni& 
za PF-1 (1450 z#), ale je%li nie kupujemy 
kabla, kryterium ekonomiczne zostanie 
spe#nione. 

Kilka nowo%ci wci!& czeka na realizacj". 
Planujemy wprowadzi( $ltry, które plaso-
wa#yby si" pomi"dzy listwami a kondy-
cjonerami, ale mamy tyle pracy, &e chc!c 
dopracowa( wszystkie projekty, jeste%my 
zmuszeni od#o&y( cz"%( na pó)niej. Nie 
ma sensu robi( nic po #ebkach, a bie&!ca 
dzia#alno%( poch#ania mas" czasu. 

W $rmie pracuj! obecnie cztery osoby, 
a sprawy dodatkowo komplikuje fakt, &e 
jeste%my w trakcie rozbudowy zak#adu  
i przeprowadzki do nowego budynku,  
w którym ulokujemy ca#! produkcj"  
i nasz! siedzib". Planujemy zwi"kszy( za-
trudnienie, zintegrowa( produkcj" oraz 
powi"kszy( magazyn pó#fabrykatów, cz"-
%ci i wyrobów gotowych tak, &eby wysy#ka 
towaru odbywa#a si" z dnia na dzie*.
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