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O FIRMIE

Firma steute  Technologies  GmbH& Co. KG została założona 
w 1961 roku i szybko zaczęła cieszyć się międzynarodową renomą. 
W Polsce obecna jest nieprzerwanie od 22 lat. 
Główny zakres działania to projektowanie i produkcja aparatury 
sterowniczej i  łączeniowej do pracy w ekstremalnych warunkach 
oraz urządzeń i sieci bezprzewodowych. Firma steute skupia się na 
czterech dziedzinach: Automation (technika sterowania, systemy 
bezpieczeństwa),  Extreme (ochrona przeciwwybuchowa oraz urzą-
dzenia do pracy w ekstremalnych warunkach),  Wireless (urządzenia 
w wykonaniu radiowym) oraz  Meditec (technika medyczna). Bardzo 
duży udział w sprzedaży mają produkty specjalne, opracowane na 
życzenie klientów.

SYSTEMY  RADIOWE E-KANBAN I E-ANDON

Klientom poszukującym możliwości zopty-
malizowania produkcji, obniżenia jej kosztów, 
redukcji zapasów magazynowych i uprosz-
czenia procesów logistycznych firma steute oferuje nowatorską sieć 
bezprzewodową nexy. Jest to sieć radiowa małej mocy (Low  Power 
 Wide  Area  Networks), opierająca się na technologii sWave.NET. 
Składa się ona z czujników i wyłączników, komunikujących się 
z punktami dostępowymi, oraz bramy sieciowej z zainstalowanym 
oprogramowaniem  Sensor  Bridge. Oprogramowanie to pozwala na 
łatwą wymianę danych pomiędzy działami produkcji a systemami 
informatycznymi przedsiębiorstwa.

Zastosowania systemu nexy:
 � radiowe systemy e-Kanban
 � radiowe systemy e-Andon
 � zdalne zarządzanie wybranymi funkcjami pojazdów  AGV
 � radiowe przesyłanie sygnałów diagnostycznych i sterujących

Zalety systemu nexy:
 � niezawodność transmisji
 � zasięg transmisji do kilkudziesięciu metrów 
 � łatwa rozbudowa i rekonfiguracja sieci
 � czujniki przystosowane do montażu na przenośnikach rolkowych 
wiodących producentów
 � zasilanie bateryjne (żywotność wymiennych baterii do 10 lat)
 � intuicyjne oprogramowanie webowe
 � pełne wsparcie przed- i powdrożeniowe

Spraw, by procesy produkcyjne 
w  Twoim zakładzie były bardziej 
wydajne i  przyczyniały się do suk-
cesu  Twojej firmy. Skrócenie czasu 
uzupełniania materiałów, precyzyjne 
informacje na temat ich dostępności, 
redukcja zapasów magazynowych, 
unikanie nadmiaru mocy produk-
cyjnych czy wreszcie digitalizacja 
powiadomień o zapotrzebowaniu na 
materiały – to czynniki umożliwiają-
ce osiągnięcie kompleksowej opty-
malizacji produkcji oraz transportu 
wewnątrzzakładowego i  tym samym 
znaczne obniżenie kosztów.

PRZEMYSŁOWE  SYSTEMY  BEZPIECZEŃSTWA

Od 2007 roku firma steute  Polska jest wyłącznym dystrybutorem 
urządzeń włoskiej firmy  Grein, oferującej m.in. kurtyny i bariery 
świetlne bezpieczeństwa, kurtyny pomiarowe i  liczące, maty, 
 listwy i zderzaki bezpieczeństwa oraz programowalne sterowniki 
bezpieczeństwa.

FIRMY  REPREZENTOWANE

steute  Technologies 
Grein 

USŁUGI

Oferujemy naszym klientom oraz dystrybutorom pełne wsparcie 
techniczne, a bezpośredni dostęp do magazynów zlokalizowanych 
w Polsce,  Niemczech i Włoszech gwarantuje krótkie terminy dostaw. 
Wysokowykwalifikowana kadra zapewnia z kolei profesjonalną, 
rzetelną obsługę klientów. 
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