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O firmie
SKYNET Polska Sp. z o. o. jest firmą z ponad 10-letnim doświadczeniem na rynku
polskim. Od początku swojej działalności firma szczególny nacisk kładzie na tworzenie
nowoczesnych systemów dostosowanych do potrzeb Klientów. Oferta spółki obejmuje
kompleksowe rozwiązania w zakresie elektronicznych systemów bezpieczeństwa,
instalacji niskoprądowych i teleinformatycznych, instalacji elektrycznych, automatyki
budynkowej i systemów zarządzania budynkami, a także instalacji sanitarnych i HVAC.
Posiadamy zespół wykwalifikowanych specjalistów, oraz profesjonalne zaplecze
techniczne, dzięki czemu jesteśmy w stanie zrealizować każdy projekt, niezależnie od
jego skali i stopnia skomplikowania.

Wysoka jakość
Naszą misją jest świadczenie najwyższej jakości usług dostosowanych do indywidualnych
wymagań naszych Klientów. Wiemy, że kluczem do osiągnięcia sukcesu są ludzie,
dlatego nieustannie dążymy do podnoszenia kompetencji naszych pracowników.
Inwestujemy w nasz zespół, podnosząc kwalifikacje inżynierów i techników poprzez
specjalistyczne kursy i szkolenia. Zdobywaliśmy doświadczenie podczas realizacji
najbardziej wymagających projektów o różnej skali i stopniu skomplikowania. Wszystkie
prace jakie prowadzimy, wykonywane są z najwyższą starannością. Profesjonalne
podejście do Klienta oraz rzetelne wypełnianie powierzonych zadań sprawiają, że
nasze usługi cechują się najwyższą jakością.

Zakres usług
Zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji projektów. Posiadamy
zespół wykwalifikowanych specjalistów, wśród których znajdują się najwyższej klasy
projektanci, inżynierowie oraz kierownicy projektu. Oferujemy fachowe doradztwo przy
opracowywaniu koncepcji nowych rozwiązań. W zakresie naszych usług znajdują się:
doradztwo,
projektowanie,
instalacja,
konfiguracja oraz uruchomienie,
obsługa konserwacyjno-serwisowa.

Serwis i Konserwacja
Dbamy o sprawność i najwyższe parametry pracy instalacji i systemów budynkowych.
Wykonujemy regularne przeglądy konserwacyjne urządzeń, dzięki czemu możliwa
jest ich niezawodna praca przez lata. Zdajemy sobie sprawę z tego, że kluczowym
czynnikiem mającym wpływ na efektywność zainstalowanych systemów, jest ich
skuteczne i nieprzerwane działanie, dlatego priorytetowo traktujemy wszystkie
zgłoszenia dotyczące awarii. W zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
zapewniamy naszym Klientom szybką reakcję serwisową (już od 4 godzin). Duży
nacisk kładziemy na elastyczność i profesjonalizm podejmowanych działań, które
pozwalają szybko usunąć usterkę. Gwarantujemy terminową realizację zleconych prac
oraz zadowolenie Klientów z jakości wykonywanych usług.

Oferowane rozwiązania:
Instalacje niskoprądowe:
Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze (DSO)
Systemy telewizji przemysłowej (CCTV)

Instalacje elektryczne:
Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne

Systemy przeciwkradzieżowe (EAS)
Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne
Systemy sterowania oddymianiem
Instalacje i sieci elektryczne
System Sygnalizacji Pożaru (SSP)
Zasilacze rezerwowe UPS
Systemy Kontroli Dostępu (SKD)
Stacje transformatorowe
Systemy detekcji CO i LPG
Rozdzielnie elektryczne
Systemy gaszenia gazem
Agregaty prądotwórcze
Systemy zliczania osób
Systemy domofonowe
Systemy przyzywowe
Systemy parkingowe

Instalacje teleinformatyczne:
Okablowanie strukturalne
Sieci bezprzewodowe
Centrale telefoniczne

Instalacje automatyki budynkowej

Sieci światłowodowe

(BAS i BMS)

Urządzenia aktywne

Stacje monitorowania i wizualizacji BMS

Sieci komputerowe

Sterowanie żaluzjami i oświetleniem
Automatyka wentylacji i klimatyzacji
Monitorowanie zużycia mediów

Instalacje sanitarne i HVAC
HVAC – ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja
Instalacje wodno-kanalizacyjne

Doświadczenie
Realizujemy projekty o bardzo dużej skali i stopniu skomplikowania. Do każdego Klienta
podchodzimy indywidualnie zapewniając fachowe doradztwo i profesjonalną obsługę.
Nasi inżynierowie brali udział w realizacji projektów dla wielu instytucji Państwowych
takich jak: Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, Krajowa Izba
Rozliczeniowa, Urząd Regulacji Energetyki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, czy przejście graniczne Bezledy.
Wysoka jakość naszych usług została doceniona podczas prac instalacyjnych w obiektach
biurowych oraz handlowych, wśród których znajdują się m.in.: biurowce Concept Tower,
Jasna Residence, KEN Center, Warsaw Financial Center, czy Warsaw Trade Tower.
Współpracujemy również z Klientami globalnymi świadcząc usługi na najwyższym
poziomie dla takich sieci handlowych jak: Auchan, delikatesy i supermarkety ALMA,
Kaufland, multimarkety JULA, sklepy Peek&Clopenburg, RTV EURO AGD oraz E.Leclerc.
Współpracując z czołowymi firmami na rynku zdobyliśmy cenne doświadczenie.
Oferujemy najwyższej jakości rozwiązania oraz usługi dostosowane do potrzeb
naszych Klientów.
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