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Pulsar

Pulsar  Sp.J,  Siedlec 150, 32-744 Łapczyca 
tel. 14 610 19 40, faks 14 610 19 50, biuro@pulsar.pl, www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl

O FIRMIE

Pulsar powstał w 1994 roku, głównym profilem firmy jest produkcja 
urządzeń i akcesoriów do systemów alarmowych, kontroli dostępu, 
telewizji przemysłowej. Produkcja, magazyn oraz pozostałe działy 
firmy zajmują obecnie 5000 m². Firma zatrudnia ponad 250 pra-
cowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, dzięki czemu 
zapewnia stałą i wysoką jakość wyrobów i świadczonych usług. 
Obecnie  PULSAR jest wiodącym liderem w Polsce w swojej branży 
oraz posiada wielu klientów w Europie i Azji. Polityka firmy owocuje 
ciągłym wzrostem sprzedaży i ekspansją na nowe rynki. Biorąc 
pod uwagę duży wpływ bezpośrednich kontaktów z klientami i od-
biorcami, firma sukcesywnie poszerza zakres szkoleń oraz czynnie 
uczestniczy w targach i imprezach branżowych np.: Securex,  IFSEC, 
 Energetab,  SPIN.

OFERTA

Pulsar stale poszerza gamę swoich produktów. Nowości są wyni-
kiem głębokiej analizy potrzeb rynku. Nowe wyroby opracowywane 
są przez wykwalifikowaną kadrę inżynierską działu projektowego, 
która w swoich projektach uwzględnia uwagi i opinie dystrybutorów, 
instalatorów i projektantów. 

Aktualna oferta produktowa obejmuje: 
 � obudowy metalowe – wersje naścienne,  DIN,  RACK 19”,
 � szafy  RACK 19” i akcesoria,
 � zasilacze buforowe 13,8 / 27,6 / 56  VDC,
 � zasilacze buforowe spełniające normę alarmową  EN50131, 
 � certyfikowane zasilacze buforowe spełniające normę pożarową 
 EN54-4,
 � certyfikowany system DSOP24V do systemu  DSO Paviro firmy Bosch,
 � switche  PoE do kamer  IP – standard  IEEE 802.3af/at,
 � zasilacze wielowyjściowe, obudowy i akcesoria do  CCTV (do kamer 
 HD i IP),
 �moduły przetwornic, reduktorów, przekaźników, bezpieczników 
 � transformatory.

PULSAR –  AUTORYZOWANYM  DYSTRYBUTOREM 
 MARKI  MEAN  WELL 

Od roku 2018, po wieloletniej i owocnej współpracy zostaliśmy 
autoryzowanym dystrybutorem renomowanej firmy  Mean  Well. 
Oferujemy serie zasilaczy i przetwornic przeznaczone do zasto-
sowania w systemach automatyki przemysłowej, oświetlenia LED 
oraz innych specjalistycznych zastosowań, jak systemy solarne czy 
rozwiązania medyczne.

KONFIGURATORY

Dla usprawnienia pracy projektantów, dystrybutorów i instalato-
rów oferujemy szereg programów umożliwiających konfigurację 
sprzętowo-cenową dostępnych online a także bazę  CAD naszych 
produktów. 

PROJEKTY  INDYWIDUALNE

Firma podejmuje się i kompleksowo realizuje projekty indywidualne 
na obudowy metalowe i zasilacze zgodnie z potrzebami i projektami 
dostarczonymi przez klienta. Realizacja projektów indywidualnych 
ma zapewnić maksymalne zadowolenie klienta. Dlatego też za pod-
stawę działania przyjęto zasadę całkowitego spełniania wszystkich 
wymagań ustalonych z klientem, tak aby był w pełni zadowolony 
z produktu i kontaktów z naszą firmą.

Jako producent posiadamy w magazynie 90% produktów dostępnych od ręki
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