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I. PROFIL FIRMY
Firma  ASTECOMA Sp.j.  powstała w 2008r.  i  zajmuje  sie  szeroko pojętą automatyką 

przemysłową. Podstawowym celem naszej firmy jest dostarczanie najwyższej jakości  usług w 
zakresie automatyki. Dzięki pasji do zawodu firma za sztandarowy cel postawiła sobie szybkie 
podążanie za zmianami techniki na świecie i  wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań
w tej dziedzinie. Wierzymy w to, że takie postępowanie umożliwi nam dostarczanie klientowi 
produktów i usług na wysokim poziomie czego efektem będzie jego zadowolenie. Dążymy do 
tego aby nasze usługi wykonane były z wysoką niezawodnością oraz w wyznaczonym terminie. 

Firmę tworzy grupa ludzi młodych i pełnych zaangażowania, która już na starcie włożyła 
ogromne doświadczenie z zakresu automatyki przemysłowej. Ludzie Ci są fundamentem naszej 
firmy,  ponieważ  budują  przyszłość  naszej  firmy.  Firma  współpracuje  z  ludźmi  pełnych 
zaangażowania chcących realizować się w dziedzinie automatyki  przemysłowej i to zapewnia 
nam wysoką kreatywność zespołu a następnie realizację założonego celu.  Do tej pory zaufało 
nam wiele  firm powierzając  swoje problemy,  których  rozwiązanie  stanowiło  dla  nas  zawsze 
nowe doświadczenie oraz wyzwanie.

Nazwa firmy powstała z nazw Automation Steering and Communication (wym. astekoma) 
czym precyzyjnie określa przedmiot swojej działalności. Zapraszamy do zapoznania się z nami 
w krótkiej prezentacji.

II. PROJEKTOWANIE
Zajmujemy  się  projektowaniem  systemów  sterowania bazujących  na 

sterownikach  przemysłowych  PLC jak  również  automatycznych  układów 
elektrycznych.  Opracowujemy  dokumentację  techniczną  istniejących  systemów, 

modernizujemy  stare  systemy,  dobieramy  urządzenia  pomiarowe 
oraz  wykonawcze.   Do  każdego  projektu  podchodzimy 
indywidualnie z najwyższą starannością w oparciu o naszą wiedzę oraz osób z 
branży przez co w ten sposób ograniczamy ryzyko i eliminujemy niepowodzenia 
już  w  fazie  projektu.  Dziesiątki  zakończonych  sukcesem  projektów  z 
powodzeniem funkcjonuje w różnych częściach świata. Gruntowe wykształcenie 
wraz  z  bogatym  doświadczeniem  gwarantuje  bardzo  wysoką  jakość 
świadczonych  usług.  Pracujemy  w  środowiskach  EPLAN oraz  AutoCad.

● Projektowanie systemów sterowania według życzenia klienta,
● Opracowanie dokumentacji technicznej,
● Dobór urządzeń pomiarowych oraz wykonawczych, 
● Modernizacja starych systemów i ich adaptacja.
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III. STEROWANIE

Firma  zajmuje  się  programowaniem  sterowników 
przemysłowych PLC wykorzystywanych  zarówno  w  procesach 
ciągłych  jak  i  binarnych.  Wykorzystanie  ogromnych  możliwości 
sterowników pozwala  na  swobodę w  realizacji  różnorodnych  funkcji 
matematycznych ale przede wszystkim wpływa na obniżenie kosztów 
inwestycji. 

● Programowanie sterowników PLC,
● Programowanie paneli operatorskich HMI,
● Opracowanie logiki systemu oraz algorytmów sterowania.

IV. MONTAŻ
Oferujemy  usługi  montażu  instalacji  automatyki  przemysłowej  na  nowych  i 

modernizowanych maszynach oraz urządzeniach przemysłowych. Posiadamy w siedzibie firmy 
specjalistyczny  warsztat  elektro-mechaniczny  w  którym  realizujemy  własne  oraz  zlecone 
montaże szaf sterowniczych, rozdzielnic itp. 

● Montaż i uruchomienie instalacji elektrycznych na przyrządach (zasilania silników, 
oczujnikowanie, sterowanie, sygnalizacja),

● Montaż i uruchomienie wszelkich instalacji pneumatycznych (w tym opartych o logikę 
pneumatyczną),

● Montaż i uruchomienie instalacji sterowania i transmisji danych,
● Demontaż i wykonanie odpowiedniej dokumentacji,
● Transport na miejsce docelowe (opcjonalnie),
● Montaż i uruchomienie gotowej linii u klienta.

V. ELEKTRONIKA
Elektronika  jest  dzisiaj  nieodłącznym  elementem  systemów  i 

procesów technologicznych. Jej rozwój a co za tym idzie – bogata gama 
rozwiązań jest bardzo zauważalna w ostatnim czasie. Niestety nawet w 
świetle  tego  często  okazuje  się,  że  nie  wszystko  jesteśmy jednak  w 
stanie  kupić  a  oferowane  przez  urządzenie  opcje  nie  do  końca 
pokrywają  się  z  naszymi  wymaganiami.  Dlatego  wychodzimy  do 
Państwa  z  ofertą  tworzenia  i  rozwijania  „dedykowanych”  urządzeń  elektronicznych, 
projektowanych i tworzonych na bazie potrzeb danego systemu.
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VI. INFORMATYKA

W  ramach  usług  informatycznych  oferujemy  Państwu  oprogramowanie  oraz  jego 
późniejsze  wdrażanie  w  zakresie  planowania,  wspomagania  i  wizualizacji  produkcji  oraz 
procesów  technologicznych,  budowy  i  tworzenia  systemów  pomiarowych,  oprogramowania 
współpracującego z systemami elektroniki i automatyki.

● Aplikacje  bazodanowe  z  wykorzystaniem  popularnych  serwerów  (SQL  Server) 
przetwarzające i obrabiające dane,

● Aplikacje  współpracujące  z  adaptowanymi  sterownikami  elektronicznymi  oparte  na 
protokołach TCPIP i szeregowej transmisji danych,

● Aplikacje mające na celu wizualizację danych i żądanych informacji,
● Aplikacje przeznaczone do współpracy z kluczami tensometrycznymi Atlas Copco,
● Systemy raportowania w technologii ASP.NET,
● Projektowanie i budowa sieci LAN i WLAN 802.11a/b/g, 
● Administracja sieciami komputerowymi.

VII. ROZWIĄZANIA DEDYKOWANE
● Tworzenie rozwiązań przemysłowych obejmujących kompleksową budowę maszyn oraz 

podzespołów dopasowanych do istniejącej technologii,
● Modelowanie procesów produkcyjnych w oparciu o proces intensyfikacji  i optymalizacji 

produkcji,
● Wykonawstwo mechanicznych elementów maszyn.

VIII. KONTAKT
ASTECOMA Spółka Jawna 
Tomasz Zjawin, Mariusz Michalski 
44-109 Gliwice ul. Metalowców 6 

E-Mail: biuro@astecoma.pl 
Web: www.astecoma.pl

KRS: 0000319583
REGON: 241078159
NIP: 9691537692

Tel. +48 793080778
Tel. +48 500031379
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