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PRODUKTY
Zasilacze UPS: jesteśmy partnerem firmy Schneider 
Electric produkującej zasilacze marki APC-MGE. 
W naszej ofercie mamy tak�e zasilacze marki StarUPS. 
Specjalizujemy się w rozwiązaniach typu on-line. 
Zakres oferowanych mocy: od 1 do 400 kVA.
Agregaty prądotwórcze: jesteśmy partnerem  firm 
TEKSAN, F.G. Wilson oraz HIMOINSA - renomowanych 
producentów agregatów prądotwórczych w Europie 
i na świecie. Zakres oferowanych mocy wynosi od 9 
do 2500 kVA. Dostarczamy tak�e wykonania niestan-
dardowe: praca synchroniczna, powiększone zbiorniki 
paliwa, zabudowy kontenerowe, przyczepy jezdne itp.
Infrastruktura serwerowni i centrów danych: szafy 
rack 19”, klimatyzacja precyzyjna, podłogi techniczne, 
dystrybucja zasilania elektrycznego wraz z elementami 
monitoringu i zarządzania w oparciu o produkty firmy 
Schneider Electric (APC). 

USŁUGI 
Świadczymy usługi w zakresie:
- projektowania systemów zasilania gwarantowanego, 
- wykonania instalacji elektrycznych związanych  
z systemami zasilania gwarantowanego,

- wykonania instalacji wentylacyjnych, spalinowych oraz 
paliwowych do agregatów prądotwórczych,

- testów funkcjonalnych systemów zasilania 
(dysponujemy obcią�nicami testowymi), 

- analizy funkcjonowania systemów zasilania  
z wykorzystaniem analizatorów i rejestratorów 
parametrów sieci elektrycznej,

- kompleksowego nadzoru nad systemami zasilania 
(zasilacze UPS, agregaty prądotwórcze, rozdzielnice 
SZR i rozdzielnice dystrybucyjne),

- wypo�yczamy zasilacze UPS oraz agregaty 
prądotwórcze do tymczasowego zainstalowania.
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SERWIS
Zapewniamy klientom kompleksową opieką nad ich 
systemami zasilania gwarantowanego, tak�e gdy 
systemy te zbudowane są w oparciu o urządzenia 
ró�nych producentów. Nasza sieć serwisowa obejmuje 
całą Polskę - ekipy serwisowe rozmieszczone są 
w kluczowych miejscach kraju zapewniając szybki 
przyjazd do ka�dej lokalizacji.
Wykonujemy przeglądy i naprawy gwarancyjne oraz  
pogwarancyjne. Zapewniamy naszym klientom opiekę 
serwisową z ustalonym terminem reakcji serwisu oraz 
naprawy urządzenia w zale�ności od typu umowy 
serwisowej. Klienci mogą wybrać według swoich 
preferencji stałą opłatę okresową lub te� płatność 
dopiero w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej lub 
wykonania przeglądu okresowego. 
Nasz serwis dostępny jest 24 godziny na dobę,  
365 dni w roku.

REFERENCJE
Naszymi klientami są firmy, dla których niezawodność 
zasilania ma kluczowe znaczenie. Dlatego na co 
dzień osobistym zaanga�owaniem potwierdzamy nasze 
motto: GWARANTUJEMY ZASILANIE. 
Zrealizowaliśmy ponad tysiąc du�ych systemów 
zasilania gwarantowanego. Wśród naszych klientów 
znajdują się czołowe polskie firmy z sektora 
bankowości i finansów, energetyki i przemysłu,  
dostawców usług internetowych oraz multimedialnych,  
handlu, logistyki, przetwórstwa �ywności oraz słu�by 
zdrowia. 
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O FIRMIE
Od 1996 r. prowadzimy działalność w zakresie 
systemów zasilania gwarantowanego. Zajmujemy się 
kompleksową dostawą systemów zasilania 
gwarantowanego od etapu projektowania poprzez 
realizację, uruchomienie, odbiór i serwis.
Zespół wysoko wykwalifikowanych pracowników 
z wieloletnim doświadczeniem w bran�y zapewnia, 
�e powierzone nam zadania wykonywane są skutecznie 
i efektywnie. 
Nowoczesne pomieszczenia magazynowe i biurowe, 
dogodne poło�enie w pobli�u lotniska i trójmiejskiej 
obwodnicy oraz bogate wyposa�enie techniczne 
umo�liwiają nam sprawną realizację zaawansowanych 
technicznie zleceń. 
Od roku 2007 utrzymujemy system zarządzania zgodny 
z normą ISO9001. System ten jest nadzorowany 
i regularnie audytowany przez uprawnioną jednostkę 
certyfikującą.
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