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O FIRMIE
Automatyka to nie tylko nasza specjalizacja, ale przede wszystkim 
pasja, którą rozwijamy już od ponad 30 lat.
Reprezentujemy grupę renomowanych europejskich producentów 
urządzeń i oprogramowania dla automatyki przemysłowej i budyn-
kowej. Dostarczamy innowacyjne urządzenia i  rozwiązania kla-
sy  SCADA/BMS/HVAC do zarządzania instalacjami technicznymi 
i systemami automatyki obiektów infrastrukturalnych. Dodatkowo 
integrujemy je z systemami  FM,  ERP,  BI.
Nasze systemy niezawodnie pracują między innymi w obiektach 
infrastrukturalnych, takich jak wodociągi i oczyszczalnie ścieków, 
ciepłownie, tunele czy lotniska, a także w centrach handlowych, biu-
rowcach, hotelach, szpitalach, szkołach i w halach produkcyjnych. 
Najpopularniejsze z nich prezentujemy na naszej stronie  
https://www.sabur.com.pl/

Naszych klientów wspieramy w:
 � podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych i optymalizacji kosz-
tów eksploatacyjnych,
 � zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa i  komfortu użytkowania 
obiektów,
 � obniżaniu strat powodowanych nieefektywnymi rozwiązaniami 
technicznymi i organizacyjnymi.

Używane przez naszych klientów rozwiązania przynoszą im wymier-
ne efekty finansowe (np. obniżenie kosztów na skutek zmniejszenia 
zużycia mediów) i zwiększają poziom bezpieczeństwa i komfortu 
użytkowania obiektów, w których są stosowane. Wspomagają co-
dzienną pracę personelu obsługi, a właścicielom i menedżerom 
ułatwiają skuteczniejsze zarządzanie w oparciu na wiarygodnych, 
bieżących, dostępnych z każdego miejsca danych obiektowych.

PRODUKTY
Zakres naszych aplikacji obejmuje zarówno pojedyncze urządzenia, 
jak i złożone, rozległe systemy automatycznego sterowania i nadzoru. 
Dzięki bogatemu doświadczeniu zapewniamy pomoc przy opracowy-
waniu koncepcji i wsparcie inżynierskie podczas realizacji projektu.
W naszej ofercie znajdują się produkty i  rozwiązania firm: Saia 
 Burgess  Controls,  Elutions,  ESA,  Asem,  Atim,  Racom i Ocean 
 Data  Systems. Są to m.in. sterowniki swobodnie programowalne, 
oprogramowanie przemysłowe i do raportowania, panele operator-
skie i komputery przemysłowe, systemy do zarządzania zużyciem 
mediów, radiomodemy i routery  GSM oraz podzespoły do automa-
tyki, w tym liczniki energii elektrycznej.
Szeroki wybór komponentów umożliwia tworzenie układów na mia-
rę, z możliwością dalszej łatwej rozbudowy, według indywidualnych 
wymagań w całym cyklu życia obiektu lub instalacji.

POLECANE ROZWIĄZANIE
Kompleksowe, gotowe, sprawdzone rozwiązanie do monitorowania 
i zarządzania parametrami pracy obiektu 
CERTAGO integruje wszystkie urządzenia sterujące i monitorujące, 
umożliwiając kompleksową analizę wizualną podłączonej infrastruk-
tury, w szczególności poziomów zużycia wszystkich typów mediów 
(energia, woda, gaz itp.), wartości parametrów kluczowych (np. tem-
peratury, wilgotności, jakości powietrza) oraz ocenę poprawności 
działania poszczególnych urządzeń i systemów (wentylacji, klima-
tyzacji, ogrzewania, oświetlenia). 

CERTAGO zapewnia synergię wszystkich zaimplementowanych 
w obiekcie rozwiązań  IT,  OT oraz  IoT i pozwala na uchwycenie 
informacji istotnych dla prowadzenia biznesu, także w kontekście 
zrównoważonego rozwoju.
Wyróżniki rozwiązania
Cyberbezpieczeństwo Wiele poziomów i  form zabezpieczeń, 
w tym: obsługa połączeń szyfrowanych, również w obrębie sieci 
lokalnej, funkcje bezpiecznego, zdalnego dostępu opartego na VPN, 
monitorowanie i audyt zdalnych połączeń do systemu, separacja 
sieci komunikacyjnych  LAN/WAN.
Innowacyjność Stwarza możliwość prostej integracji na płaszczyź-
nie standardów komunikacyjnych stosowanych w nowoczesnych 
systemach  IT i OT (w tym protokołów działających w systemach 
 IoT/IIoT), systemów chmurowych i zewnętrznych systemów  IT.
Plug & play Zapewnia możliwość prostego, szybkiego uruchomie-
nia i obsługi obiektu w pełnym zakresie monitorowania i sterowania.
Elastyczność Przybiera wiele form i dotyczy wielu obszarów, m.in.: 
możliwości zastosowania systemu w dowolnej branży i gałęzi prze-
mysłu, w  obsłudze różnych typów baz danych, w  zróżnicowanych 
formach i metodach komunikacji; architektury rozwiązania; swobody 
użycia dowolnego systemu operacyjnego i  integracji z urządzeniami.
All-in-one Rozwiązanie zapewnia wszystkie elementy systemowe 
i sprzętowe, komunikację z systemami  IT/OT w obszarze dostęp-
nych portów i protokołów, cyberbezpieczeństwo, różnorodne for-
my komunikacji ze światem zewnętrznym (np. LAN/Wi-Fi/GSM), 
elastyczną architekturę systemu.
Responsywność Swobodny dostęp do systemu z dowolnego urzą-
dzenia – komputer, tablet, telefon.

Dla kogo  CERTAGO?
To rozwiązanie dedykowane wszystkim obiektom, których działal-
ność wiąże się z najmem powierzchni: handlowych, biurowych, 
magazynowych, logistycznych czy mieszkalnych; obiektom uży-
teczności publicznej do (urzędów, placówek oświatowych i służby 
zdrowia, obiektów kulturalnych); firmom przemysłowym.
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