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Jsme firma s polským kapitálem, která od roku 2010 
působí na trhu služeb podporujících udržení provozu.

Náš tým tvoří lidé s dlouholetými zkušenostmi v oblasti 
servisu a obchodu. Více než 5500 zaregistrovaných 
oprav nám umožnilo získat vedoucí postavení na trhu 
služeb.

Posláním naší firmy je být profesionálním partnerem 
výrobních a průmyslových podniků na území celého 
státu.

Naší rolí je zajištění kontinuity výroby. Dosahujeme 
toho prostřednictvím neustálé práce, která má za účel 
zvyšování technických kompetencí našich 
zaměstnanců a rozšiřování technického zázemí. 
Nejdůležitější prioritou je zachování přiměřené 
rovnováhy mezi účinností, dobou realizace a cenou.

Disponujeme odborným technickým zázemím, díky 
kterému můžeme testovat servisovaná zařízení.
Efektů naší práce dosahujeme při zachování 
spokojenosti zaměstnanců, což je důležitým prvkem 
jejich angažovanosti.

Spolupráci s našimi zákazníky budujeme na základě 
partnerství založeného na obchodní etice. Abychom 
zlepšili kvalitu služeb pro zákazníky, implementovali 
jsme ERP systém, který nám umožňuje sledovat proces 
opravy v každé fázi, při zachování úplné historie 
konkrétní zakázky.

ODLIŠUJE NÁS

vášen

O NÁS



PRODEJ

SKLAD
KOMPONENTŮ

EXPRESNÍ
DODÁVKY

KONKURENČNÍ
CENY

Do základní skupiny prvků, které nabízíme, patří:

PLC ovladače

HMI panely

CNC prvky

Servomotory

Servopohony

Frekvenční měniče

V současné době disponujeme v Evropě největším 
skladem komponentů Siemens, které zahrnují:

PLC ovladače;

Simatic S5 a Simatic S7 (6ES5 / 6ES7)

Simodrive:

611, 610, 650/660 (6SC/6SN/6RB)

Sinumerik a Sirotec: 810, 840, 850 (6FX/6FC)

Siemens HMI:

Operator Panel, Touch Panel

Industrial PC:

OP5–OP37 / MP270–MP370 / TP070–TP270 (6AV3 / 6AV6 
/ 6AV7)

Komponenty Simadyn, Siwarex, Moduly WF: 6FM

Pohony: Micromaster, Midimaster, Simovert- 
Masterdrive, Simoreg, atd. 
(6SE3/6SE6/6SE7/6SE9/6RA2/6RA7)

Texas Instruments: series 500, 505, 5TI, PM550, 530, 560, 
565.

Díky našim mnohaletým zkušenostem se nám podařilo 
vybudovat síť spolehlivých dodavatelů po celém světě. 
To nám umožňuje realizovat speciální objednávky, 
které mohou přesahovat rámec naší hlavní činnosti.

Neustále pracujeme na zvyšování kvality
obsluhy našich obchodních partnerů    
prostřednictvím nabízení možnosti tvorby
vyhrazených „skladů“ strategických prvků.

Do základní skupiny prvků, které nabízíme, patří:

PLC ovladače

HMI panely

CNC prvky

Servomotory

Servopohony

Frekvenční měniče

Obecnie dysponujemy największym w Europie 
magazynem podzespołów Siemens, do których zaliczyć 
można:
Sterowniki PLC;
Simatic S5 i Simatic S7 (6ES5 / 6ES7)
Simodrive:
611, 610, 650/660 (6SC/6SN/6RB)
Sinumerik oraz Sirotec:
810, 840, 850 (6FX/6FC)
Siemens HMI:
Operator Panel, Touch Panel
Industrial PC: 
OP5–OP37 / MP270–MP370 / TP070–TP270
(6AV3 / 6AV6 / 6AV7)
Podzespoły Simadyn, Siwarex,
Moduły WF: 6FM
Napędy: Micromaster, Midimaster, Simovert-
Masterdrive, Simoreg, etc. 
(6SE3/6SE6/6SE7/6SE9/6RA2/6RA7)
Texas Instruments: series 500, 505, 5TI, PM550, 530, 560, 
565.

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie udało się nam 
zbudować  sieć  sprawdzonych dostawców na terenie 
całego świata. Pozwala nam to realizować zamówienia 
specjalne, które mogą wychodzić poza zakres naszej 
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OPRAVA
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ROOM

TESTOVÁNÍ
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Již řadu let působíme na trhu servisních služeb. 
Vychovali jsme profesionální technický personál se 
specializací na servis automatizačních zařízení 
a průmyslové elektroniky.

Každá oprava začíná zjištěním rozsahu poškození, poté 
zdarma vyhotovíme cenovou nabídku na opravu 
zařízení.

Jednou z variant nabídky služeb jsou pravidelné 
prohlídky. Slouží k zajištění kontinuity práce a udržení 
zařízení v řádném technickém stavu až do další 
kontroly.

V rámci těchto služeb podnikáme kroky, které spadají 
do preventivní kategorie, a provádíme typické 
údržbářské práce:

čištění
preventivní výměna komponentů

To právě díky nim zařízení znovu získají svou dřívější 
účinnost a stále mohou spolehlivě sloužit našim 
zákazníkům.



BEZPLATNÁ
DIAGNOSTIKA

OPRAVA

BEZ OPRAVY
BEZ NÁKLADŮ



OPRAVA

Při opravách se spoléháme pouze na originální náhradní 
díly vyrobené renomovanými značkami.

Věnujeme velkou pozornost včasné realizaci úkolů, což 
umožňuje snížit náklady, které zákazníkovi vzniknou v 
důsledku poruchy.

Na všechny námi realizované služby se vztahuje 
kompletní záruka.

Prvky, které obsluhujeme:

CNC
(Sinumerik, Fanuc, Indramat)
PLC
(Siemens Simatic S5, Simatic S7, Allen- Bradley, Omron)
Motory a Servopohony
(Siemens, Bosch, Indramat, Parker, Lenze)
Frekvenční měniče
(od 0,5KW)
Ovládací panely
(všech výrobců)

Disponujeme testovacím zázemím pro PLC ovladače, 
frekvenční měniče, motory a servopohony.

Díky zkušební stanici můžeme testovat jednotlivé skupiny 
zařízení, což eliminuje riziko reklamací.



NÁHRADNÍ SLUŽBA

Služba výměnného servisu spočívá ve výměně 
poškozeného prvku za funkční. Služba se týká zejména 
všech prvků firmy Siemens.

Dlouholetá spolupráce s odděleními údržby provozu 
vedla k zavedení této služby, která je alternativou k 
opravě.
Její hlavní výhodou je rychlá doba realizace.

O tom, kdy je potřeba vyměnit zařízení, rozhoduje 
zákazník. Zařízení může například pracovat v 
nouzovém režimu a výrobní podmínky neumožňují 
vyloučení stroje z výrobního cyklu.

Takové schéma umožňuje efektivní plánování času 
výměny poškozeného komponentu.

Příklad:

 1. Kontakt zákazníka s ADEGIS s informací
  o poškozeném komponentu.

 2. Nabídka ceny a termínu realizace.

 3. Odsouhlasení nabídky.

 4. Odeslání funkčního komponentu zákazníkovi
  v režimu 24 h.

 5. Výměna komponentu u zákazníka,

 6. Odeslání poškozeného modulu do ADEGIS.

FUNKČNÍ za POŠKOZENÝ



  PŘED

POŠKOZENÝ PLÁŠŤ

POŠKOZENÁ MATRICE

POŠKOZENÁ KLÁVESNICE

POŠKOZENÁ ELEKTRONIKA

  PO

RYCHLÝ ČAS

NEJVYŠŠÍ KVALITA

KOMPLETNÍ ZÁRUKA

BEZPLATNÁ DODÁVKA



CO NA NÁS NAŠI ZÁKAZNÍCI OCEŇUJÍ?

Největší

SKLAD
komponentů

Siemens

ETIKA
ve vztazích

Adegis - Zákazník

ERP
– sledování

procesu

PODPORA
pro zařízení

bez supportu

Bezplatná

DIAGNOSTIKA
Bezplatný

ODBĚR
zařízení

během 24 h

ZÁRUKA
na CELÉ
zařízení

ZÁRUKA
6-24 měsíců

Bez opravy
znamená

BEZ NÁKLADŮ



Stanoviště ESD

Ultrazvukové myčky

Separační transformátory

Letovací stanice nejvyšší
větové třídy PACE a Weller

Letovací stanice na BGA
firmy PACE

Nástroje
pro profesionální revizi

Náš úspěch měříme mírou zařízení,
která se vracejí k opětovné opravě v záruční době.

Reklamace v případě zařízení značky Siemens
činí méně než 1 %.

  Profesionalita:

Číslo D-U-N-S se stalo celosvětovým standardem, 
uznávaným, používaným a vyžadovaným více než 
50 globálními obchodními a průmyslovými 
organizacemi, včetně americké a australské vlády.

Při práci na zvyšování standardů poskytovaných 
služeb si dovolujeme informovat, že lidé, kteří tvoří 
náš technický personál, mají Certifikát IPC.

IPC je mezinárodní, nejdůležitější asociace výrobců 
elektronického průmyslu. Posláním asociace je 
vypracovat jednotné standardy kvality ve všech 
fázích výroby a oprav elektronických zařízení. 
Certifikační systém IPC byl schválen institucemi 
a firmami po celém světě.

STANDARDY

100% ZÁRUKA
A BEZPEČNOST



Výrobky IBA AG jsou vždy první volbou, pokud jde o:

Zlepšení dostupnosti výrobních závodů 
diagnostikováním a řešením problémů

Sledování a optimalizace kvality výroby 
prostřednictvím použití procesního řetězce

Umožnění plánování servisních prací 
monitorováním stavu strojů;

Zajištění spolehlivosti dodávek elektrické 
energie

Kombinace měřící techniky a automatizace na 
zkušebních stanovištích

Posláním firmy IBA je zajistit transparentnost ve 
světě automatizace pomocí vlastních měřicích 
systémů.

S pomocí systému IBA může uživatel porozumět 
a zvládnout rostoucí technologickou složitost 
automatizovaných procesů a mechatronických 
systémů. Stejně jako u letadlového registrátoru (Black 
Box), všechna klíčová systémová a procesní data, 
pocházející z různých zdrojů, sběrnic 
a automatizačních systémů, se zaznamenávají 
kontinuálně a synchronně.

Za účelem vyhodnocení těchto dat jsme vytvořili 
účinné analytické nástroje, které pohodlně podporují 
interaktivní práci a automatické generování informací.

Kromě praktické funkčnosti se naše zařízení 
a software vyznačují propojením s automatizačními 
systémy.

Bereme v úvahu různé výrobce a generace
systémů, je tedy možné integrovat
již použité systémů, což je
zřejmou výhodou
v provoznm cyklu
výrobního
závodu.

ADEGIS JE PARTNEREM IBA V POLSKU

PARTNEŘI
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Modernizace
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