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INFORMATOR RYNKOWY AUTOMATYKI    2020

O FIRMIE

W RAControls promujemy transformację cyfrową oraz najnowo-
cześniejsze technologie sterowania w automatyce przemysło-
wej. W ścisłej współpracy z liderami światowego rynku – firmami 
 Rockwell  Automation,  ProSoft,  Ewon,  Stratus czy  Cisco, dostar-
czamy innowacyjne i kompleksowe aplikacje przemysłowe dla 
warstw infrastruktury operacyjnej oraz informatycznej. Rozbu-
dowana oferta firmy pozwala na łączenie różnych technologii 
i oferowanie klientom kompleksowych, zintegrowanych rozwiązań 
na światowym poziomie.

AUTORYZOWANY  PARTNER  
 ROCKWELL  AUTOMATION

Podstawą naszej oferty są roz-
wiązania i  urządzenia marki 
 Allen-Bradley oraz oprogramo-
wanie  Rockwell  Software firmy 
 Rockwell  Automation – największego na świecie producenta auto-
matyki przemysłowej. Jako jedyna firma w regionie  Polski i Ukrainy 
posiadamy status partnera biznesowego „Market  Maker” oraz status 
 Autoryzowanego  Centrum  Szkoleniowego  Rockwell  Automation, 
uprawniające nas do sprzedaży wszystkich produktów i powiąza-
nych usług producenta, jak również przeprowadzania certyfikowa-
nych szkoleń technicznych i serwisowych.

USŁUGI

Doświadczona kadra inżynierska  RAControls oferuje klientom kom-
pleksowe wsparcie w zakresie konsultacji, opracowywania planów, 
doboru urządzeń, komponentów i oprogramowania, instalacji, kon-
figuracji oraz uruchomień.
Oferta firmy obejmuje również profesjonalne szkolenia i warsztaty, 
usługi konsultingowe, audyty sprzętu i sieci przemysłowych, usługi po-
miarowe, analizy cyklu życia produktów oraz wdrożenia poaudytowe.

LOKALNE  WSPARCIE

W RAControls aktywnie wspieramy i inwestujemy w rozwój naszych 
pracowników, dzięki czemu możemy zapewnić  Państwu najwyższą 
jakość współpracy i profesjonalną obsługę na terenie całego kraju.
Lokalny magazyn firmy w Katowicach jest gwarancją efektywnej 
obsługi logistycznej i pozwala na sprawną realizację nawet najbar-
dziej wymagających projektów.

PRODUKTY

W ofercie  RAControls dostępnych jest kilkadziesiąt tysięcy najwyż-
szej jakości produktów. Firma aktywnie rozbudowuje swoje port-
folio o rozwiązania nowych dostawców, aby wychodzić naprzeciw 
potrzebom i wymaganiom klientów.
Nasze czołowe produkty to:
 � Sterowniki  PLC i mikrosterowniki  PLC 
 � Przemienniki częstotliwości 
 � Serwonapędy
 � Kontrolery  PAC
 � Systemy bezpieczeństwa 
 � Komponenty elektryczne
 � Rozproszone moduły  I/O 
 � Urządzenia zdalnego dostępu
 � Konwertery protokołów
 � Urządzenia do komunikacji radiowej 
 � Systemy wizualizacyjne
 � Rozdzielnice  MCC
 � Obudowy i szafy sterownicze

RAControls  Sp. z o.o., ul. Kościuszki 112, 40-519  Katowice
tel. 32 788 77 00, faks 32 788 77 10, biuro@racontrols.pl, www.racontrols.pl

RAControls

DOSTARCZAMY ROZWIĄZANIA WIODĄCYCH MAREK W BRANŻY
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