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O FIRMIE
Firma  ASTAT istnieje na rynku od 1992 roku. Przez ten czas udało 
nam się zdobyć zaufanie  klientów oraz zyskać opinię solidnego 
i przewidywalnego partnera, potrafiącego sprawnie dostosowywać 
się do ciągle rosnących wymagań polskiego rynku. Jako dystrybutor 
innowacyjnych rozwiązań z dziedziny automatyki przemysłowej 
i energetyki dysponujemy ofertą przystosowaną do indywidualnych 
potrzeb naszych  klientów. Ponad 27-letnie doświadczenie na rynku 
pozwala nam dzielić się merytoryczną wiedzą branżową w zakresie 
oferowanych produktów oraz zapewniać naszym klientom fachowe 
doradztwo techniczno-handlowe.
W naszej wciąż poszerzającej się ofercie znajdują się elementy elek-
troniki i automatyki przemysłowej, energetyki i miernictwa, instalacji 
elektrycznych, a także urządzenia do badań kompatybilności elek-
tromagnetycznej i ochrony przed zakłóceniami oraz specjalistyczne 
taśmy i materiały samoprzylepne.

PRODUKTY
Komponenty automatyki przemysłowej: 
enkodery, inklinometry, liczniki, przemy-
słowe przekaźniki elektromagnetyczne 
i półprzewodnikowe, przetworniki ciśnie-
nia i  temperatury, aparatura łączeniowa, 
wygrodzenia bezpieczeństwa i  kurtyny 
świetlne, wyłączniki linkowe i nożne, sy-
gnalizatory optyczne i akustyczne oraz 
wiele innych rozwiązań dla automatyki przemysłowej.

Szafy sterownicze, obudowy, akcesoria do szaf 
sterowniczych: elementy kontroli temperatury 
w szafach z aparaturą elektryczną, w  tym klima-
tyzatory, wentylatory, termostaty, grzejniki oraz 
wymienniki ciepa, szafy i  skrzynki sterownicze, 
obudowy, pulpity sterownicze, systemy zawieszo-
nego ramienia. 
Kable i osprzęt kablowy: specjalistyczne dławni-
ce kablowe, drukarki i systemy oznaczeń, korytka 
grzebieniowe i siatkowe, nowoczesne przepusty 
kablowe, szyny montażowe  DIN, węże ochronne 
typu peszel oraz złącza przemysłowe, szczelne i na szynę  DIN.

Nowoczesny budynek: czujniki ruchu i obecności, przekaźniki 
impulsowe, sterowniki oświetlenia, przekaźniki i styczniki moduło-
we, osprzęt elektroinstalacyjny, automatyka domowa i budynkowa, 
specjalistyczne puszki instalacyjne.
Urządzenia i akcesoria  EMC oraz kompletne systemy do badań 
 EMC: komory pomiarowe, przyrządy i systemy pomiarowe z za-
kresu kompatybilności elektromagnetycznej, sprzęt pomiarowy do 
przeprowadzania testów emisji i odporności elektromagnetycznej 
sygnałów przewodzonych i promieniowanych, elementy techniki 
ekranowania i uszczelniania  EMC.

Energetyka i miernictwo elektryczne: usługi z zakresu pomia-
rów jakości energii elektrycznej oraz zarządzania energetyczne-
go, stacjonarne i przenośne analizatory jakości energii, napięcia 
i zakłóceń oraz parametrów sieci, monitoring energii elektrycznej, 
ochrona przeciwprzepięciowa i odgromowa, mierniki elektryczne 
(m.in. rejestratory, multimetry i mierniki cęgowe), przekładniki niskie-
go i średniego napięcia oraz wiele innych produktów i mierników 
dla energetyki zawodowej.
Pomoc techniczna: doradztwo techniczne  Product  Managerów, 
 Dział  Obsługi  Klienta podzielony na regiony,  doradcy techniczno-
-handlowi we wszystkich województwach, szkolenia w Centrum 
 Szkoleniowym  ASTAT, indywidualne u klientów oraz webinaria.
Inne formy współpracy z klientem: zapewniamy serwis gwaran-
cyjny i pogwarancyjny, usługi kalibracji i wzorcowania, oferujemy 
kompletację dostaw
Dostawy: typowa szybkość dostawy produktu od 1 do 7 dni
Płatności: oferujemy rabaty przy dużych zamówieniach, indywidu-
alne warunki dla stałych klientów
Materiały informacyjne: katalogi z informacją techniczną, przegląd 
produktów, rozbudowana strona internetowa
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