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DOŚWIADCZENIE
Jako  Grupa  Astat od ponad 30 lat dostarczamy nowoczesne roz-
wiązania dla automatyki przemysłowej, energetyki, kompatybilności 
elektromagnetycznej oraz dla automatyki domowej.
Rozwiązania automatyki przemysłowej
W naszym portfolio znajduje się ponad dwieście tysięcy urządzeń 
i artykułów dla przemysłu. Dostarczamy komponenty zapewniające 
bezpieczeństwo ludzi i maszyn – kurtyny i wygrodzenia bezpieczeń-
stwa, elementy ostrzegawcze. Oferujemy szafy, pulpity sterownicze 
oraz ich wyposażenie, urządzenia i akcesoria sterownicze, elementy 
pomiarowe i wykonawcze, składowe do prowadzenia instalacji 
i przeprowadzania kabli. Mamy też pełną gamę systemów zasilania 
oraz stabilizatory napięcia.
Zespół inżynierów, specjalistów i doradców techniczno-handlowych 
wspiera sprzedaż wysokiej jakości produktów dla automatyki prze-
mysłowej. Doświadczenie, wiedza pozwalają nam na kompleksową 
pomoc dla naszych klientów nawet przy dużych i skomplikowanych 
projektach.
Kompatybilność elektromagnetyczna
Kompatybilność elektromagnetyczna jest nieodzowną częścią pro-
cesu produkcyjnego. Jako jeden z prekursorów  EMC w Polsce do-
starczamy urządzenia, komponenty i kompletne systemy do badań 
 EMC. Doświadczeni konstruktorzy po konsultacjach z klientem 
planują, wyposażają, wdrażają i szkolą personel. Wiele rozwiązań 
jest wykorzystywanych w branży militarnej do pomiarów i badań 
sprzętu wojskowego oraz do ochrony informacji niejawnych.
Dysponujemy doskonale wyposażonym warsztatem i parkiem ma-
szynowym, co pozwala na precyzyjne skalowanie produkcji dla 
ilości zamówień prototypowych i wielkoseryjnych.
Energetyka zawodowa i jakość energii elektrycznej
Nasi specjaliści z dziedziny energetyki działają kompleksowo i wielo-
etapowo. Dobierają właściwe rozwiązania na wielu obszarach takich, 
jak: jakość energii elektrycznej, kompensacja mocy biernej czy 
niwelowanie zakłóceń. Identyfikują potrzeby klienta, przeprowadzają 
niezbędne pomiary, analizę i dobór rozwiązań, wdrażają projekty 
i wspierają technicznie. Wiedza poparta wieloletnim doświadcze-
niem pozwala nam współtworzyć projekty wraz z największymi 
dostawcami energii w kraju. Cewka  Petersena, regulatory napięcia, 
rozwiązania do kompensacji mocy biernej, w tym nowoczesne roz-
wiązania typu  SVG, to flagowe produkty z oferty działu skierowane 
do branży energetyki zawodowej.

Zarządzanie  energetyczne
Zajmujemy się też doradztwem i rozwiązaniami w zakresie optyma-
lizacji zużycia energii i innych mediów produkcyjnych w zakładach. 
Wykorzystujemy do tego kilka autorskich narzędzi w zakresie moni-
toringu i kontroli, takich jak: Strażnik  Mocy  Zamówionej,  Kontroler 
 Opłaty  Mocowej oraz systemy monitoringu mediów produkcyjnych. 
Specjaliści wykonują również audyty elektroenergetyczne, pomiary 
oraz rewitalizacje systemów kompensacji. Wspierają także firmy 
w przygotowaniu maszyn dla systemów  Przemysłu 4.0.
Automatyka domowa
Nowoczesne, intuicyjne systemy i urządzenia z zakresu automatyki 
domowej oraz produkty potrzebne do instalacji elektrycznej są 
od lat dostępne w naszej ofercie. Posiadamy szereg rozwiązań, 
zarówno dla potrzeb budynków użyteczności publicznej, jak i dla 
odbiorców indywidualnych. Wszystkie proponowane urządzenia 
są produkowane przez renomowane marki, które łączy wysoka 
jakość i funkcjonalność. 
Profesjonalne taśmy dla przemysłu
Zajmujemy się produkcją i dystrybucją wysokojakościowych ma-
teriałów samoprzylepnych. Oferujemy dużą gamę klejów przemy-
słowych oraz cały asortyment taśm, dostępny na rynku. Naszą 
specjalnością są techniczne taśmy dwustronnie klejące, produ-
kowane zarówno w postaci tradycyjnych rolek, szpul krzyżowych 
– zawierających nawet kilka tysięcy metrów bieżących i wykrojów 
o różnych kształtach specyfikowanych w przemyśle. Doradcy tech-
niczni, posiadający profesjonalną wiedzę, pomagają rozwiązywać 
problemy produkcyjne i technologiczne naszych  klientów.
Specjaliści dla specjalistów
We wszystkich obszarach posiadamy bardzo duże doświadczenie, 
które jest doceniane przez naszych  klientów. Wysokie kompetencje, 
specjalistyczna wiedza pracowników i wsparcie merytoryczne na każ-
dym etapie współpracy z klientami wyróżniają nas na tle konkurencji.
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