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AUTOMATYKA

Projektowanie

Dział Automatyki jest samodzielną jednostką Firmy Bartosz, powstałą na początku lat
90-tych. Nasz zespół tworzą zgrani i doświadczeni specjaliści w swojej branży. W ostatnich
latach nastąpił dynamiczny rozwój naszej działalności ze względu na znaczny wzrost
zainteresowania efektywnym wykorzystywaniem technik wentylacji, technologią uzdatniania
wody oraz podnoszeniem wydajności wykorzystywania energii elektrycznej w przemyśle.

Projektujemy systemy sterowania oparte na programowalnych sterownikach firm:
SIEMENS, GE FANUC, SAIA, SCHNEIDER ELECTRIC i innych. Dokumentacja
opracowywana jest szczegółowo i kompletnie. Na każdym etapie projektowania
uwzględniamy wymagania Klienta.

W naszej pracy stosujemy urządzenia głównie takich firm jak: Danfoss, Schneider
Electric, Siemens, Lovato Electric, Satel, GeFanuc. Prowadzimy również sprzedaż tych
urządzeń. Ponadto jesteśmy partnerem firm: Schneider Electric oraz Astor.

OFERTA
Produkcja
Sprzedaż i kompletacja urządzeń, sklep internetowy
Prefabrykujemy własne
szafy elektryczne i sterownicze.
Specjalizujemy się w budowie
i programowaniu szaf do:
zestawów hydroforowych,
przepompowni i tłoczni ścieków,
systemów przeciwpożarowych,
stacji uzdatniania wody,
central wentylacyjnych,
oraz innych systemów automatyki przemysłowej.

Kompleksowa budowa systemów
automatyki
Realizujemy projektowanie, montaż
i uruchamianie rozwiązań z zakresu Aparatury
Pomiarowo-Kontrolnej i Automatyki (AKPiA) dla
konkretnych, indywidualnych rozwiązań. Nasze
systemy pracują na terenie całego kraju, jak również
za granicą.

Wizualizacja procesów przemysłowych
Nasze aplikacje opieramy na takich programach jak InTouch firmy Wonderware,
Axeda Supervisor, Citect. Nie ograniczamy się tylko do konkretnych programów. W razie
potrzeby możemy pracować na dowolnych programach dogodnych dla Klienta.

Prace badawcze
Prowadzimy w szerokim zakresie prace badawcze i współpracujemy z ośrodkami
naukowymi w naszym regionie. To dzięki naszym badaniom udało nam się wprowadzić na
rynek kilka własnych produktów między innymi: automatykę sterującą wentylacją STW-2,
STW-3.

Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną wyrobów producentów będących
liderami na rynku urządzeń pomiarowych i regulacyjnych. Nieustannie rozwija się nasz
asortyment towarów tak by uwzględniać pojawiające się potrzeby klientów. Oferowane przez
firmę Bartosz urządzenia łączą najnowsze osiągnięcia technologiczne z najwyższymi
parametrami użytkowymi; są niezawodne, odporne na uszkodzenia; posiadają wszelkie
wymagane atesty, dopuszczenia i certyfikaty. W ramach kompleksowej obsługi handlowej
firma proponuje kompletację dostaw – uwzględniając również uzupełnienie realizowanych
zamówień o urządzenia nie występujące w ofercie. Firma Bartosz zapewnia korzystne
warunki płatności, dogodne warunki gwarancyjne oraz szybką realizację zamówień.
Wybrane urządzenia z oferty dostępne są już w naszym sklepie internetowym. Prowadzimy
także system zamówień indywidualnych. Jeśli potrzebują Państwo pomocy w kompletacji
urządzeń prosimy o kontakt. Pomagamy także w wdrożeniu urządzeń do pracy
i uruchomieniu na życzenie klienta.

Szkolenia, doradztwo
Prowadzimy szkolenia w zakresie obsługi,
eksploatacji oraz serwisu urządzeń sprzedawanych
i produkowanych przez naszą firmę. Dzięki wysoce
wykwalifikowanej kadrze, która nieustannie
podnosi swoje umiejętności i wiedzę, jesteśmy
w stanie pomóc w doborze optymalnych rozwiązań
z zakresu automatyki. Organizujemy także kursy
i sympozja techniczne. Posiadamy w swoim
dorobku kilka publikacji w prasie technicznej.

Serwis
Nasze Usługi nie ograniczają się tylko do tworzenia nowych systemów. Oferujemy
również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny w zakresie zapewnienia ciągłości produkcji
zrealizowanych instalacji, w szczególności instalacji pracujących w ruchu ciągłym. Dotyczy to
zarówno konserwacji oprogramowania jak i sprzętu. Zapewniamy części zapasowe
sterowników przemysłowych, możliwość automatycznego monitoringu stanu systemów
sterowania oraz gotowość interwencji w szybkim czasie.

