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O FIRMIE

Firma Schmersal-Polska jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń 
niemieckich firm Schmersal, Elan oraz Safety Control na terenie Pol-
ski. Grupa Schmersal jest obecnie światowym liderem w produkcji 
elementów systemów bezpieczeństwa i osprzętu łączeniowego 
dla przemysłu.
Od początku 2010 roku oferujemy również kompletne systemy 
modułowej zabudowy bezpieczeństwa dla maszyn i całych ciągów 
produkcyjnych włoskiej firmy SATECH zgodne z Europejskimi Nor-
mami. Osłony SATECH przystosowane są do montażu urządzeń 
zabezpieczających grupy Schmersal.

OFERTA

W ofercie firmy znajdują się zróżnicowane typoszeregi wyłączników 
elektromechanicznych i bezdotykowych, wyłączniki bezpieczeństwa 
oraz kompletne systemy bezpieczeństwa 
wraz z osłonami. 

Lista produktów (skrócona) obejmuje:
 � wyłączniki bezpieczeństwa (z  oddzielną 
zworą, krańcowe, zawiasowe)
 � blokady elektromagnetyczne bezpieczeństwa
 � czujniki bezpieczeństwa
 � panele dwuręczne bezpieczeństwa
 � wyłączniki linkowe i  przyciski stopu  
awaryjnego

 � wyłączniki nożne (również z  funkcją stopu 
awaryjnego)
 �maty i listwy naciskowe bezpieczeństwa
 � kurtyny i bariery świetlne bezpieczeń-
stwa oraz skanery laserowe
 � przekaźnikowe moduły bezpieczeństwa
 � programowalne sterowniki bezpieczeństwa
 � urządzenia z interfejsem AS-i  
Safety-At-Work
 � wyłączniki i czujniki w wykonaniu przeciw-
wybuchowym (ATEX)
 �mikrowyłączniki

 � osprzęt tablicowy, również dla przemysłu spożywczego 
(EN 1672)
 � czujniki zbliżeniowe indukcyjne, pojemnościowe i optyczne
 � osprzęt elektryczny do dźwigów osobowych i towarowych

USŁUGI

Oferujemy pełną pomoc na etapie doboru urządzeń i projekto-
wania systemów bezpieczeństwa. Zapewniamy naszym klientom  
obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Zapraszamy  
serdecznie  

do współpracy!

Schmersal-Polska, ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
tel. 22 816 85 78, faks 22 816 85 80, info@schmersal.pl, www.schmersal.pl

Schmersal-Polska
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O FIRMIE
Firma  Schmersal-Polska jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń 
niemieckich firm  K.A. Schmersal  GmbH &  Co. KG oraz  Safety 
 Control  GmbH na terenie  Polski. Grupa  Schmersal oferuje swoim 
klientom na całym świecie systemy i rozwiązania z zakresu bezpie-
czeństwa maszyn, ochrony pracy i techniki automatyzacji. Ofertę 
grupy  Schmersal istotnie wzbogaca dział tec.nicum ze swoim kom-
pleksowym programem usług. Ponadto dostarczamy kompletne 
systemy modułowej zabudowy włoskiej firmy  SATECH. Osłony 
 SATECH przystosowane są do montażu urządzeń zabezpieczają-
cych firmy  Schmersal.

OFERTA
W  ofercie firmy znajduje się ponad 
25 000 produktów, wśród których mo-
żemy wyszczególnić m.in.:
 � Optoelektroniczne urządzenia 
bezpieczeństwa 
 � Urządzenia sterownicze z funkcją 
bezpieczeństwa
 � Naciskowe urządzenia 
bezpieczeństwa
 �Moduły i sterowniki bezpieczeństwa
 � Urządzenia sterownicze 
i sygnalizacyjne
 � Urządzenia do monitorowania osłon
 � Urządzenia  ATEX
 � Urządzenia z interfejsem  
 AS-i Safety-At-Work

USŁUGI
Oferujemy profesjonalną pomoc na etapie doboru urządzeń i pro-
jektowaniu systemów bezpieczeństwa. Zapewniamy usługę gwa-
rancyjną i pogwarancyjną. Prowadzimy również szkolenia z zakresu 
bezpieczeństwa maszyn. Oferujemy zarówno szkolenia otwarte- 
w siedzibie naszej firmy w Warszawie, jak też fachowe, szyte na mia-
rę szkolenia wewnętrzne organizowane w siedzibie klienta. Istnieje 
możliwość wspólnego oglądania i dyskusji na temat konkretnych 
maszyn, co jest dobrym wstępem do przeprowadzenia samodziel-
nej oceny ryzyka/dostosowania. Szczegóły znajdą  Państwo pod 
adresem: www.szkolenia.schmersal.pl

Zapraszamy do współpracy!

Schmersal-Polska

schmersal.automatykab2b.pl


