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 Zakład oferuje 
 
1.Wykonawstwo: 

  linii napowietrznych i  
         kablowych SN i NN, 
 stacji 

transformatorowych,   

 instalacji                           
         elektrycznych w 
         budownictwie  
         mieszkaniowym  i  
         przemysłowym, 
 instalacji elektrycznych 

technologicznych, 
sterowania i 
sygnalizacji, 

 instalacji 
teletechnicznych i 
transmisji danych, 

 instalacji ochrony  
odgromowej budynków 
i budowli. 

2. Prefabrykację : 

 rozdzielnic SN i NN, 

 złączy napowietrznych i 
kablowych, 

 stalowych słupów 
oświetleniowych, 

 konstrukcji stalowych do 
linii napowietrznych, 

3. Sprzedaż : 

 materiałów 
elektroinstalacyjnych, 

 przewodów i kabli, 

 artykułów technicznych. 
4. Projektowanie : 

 instalacji wewnętrznych, 

 linii SN i NN, 

 przyłączy, 

 instalacji sterowniczych i  
sygnalizacyjnych. 

5. Usługi pomiarowe : 

 badanie skuteczności 
zerowania i 
wyłączników 
ochronnych, 

 oporności izolacji kabli i 
przewodów, 

 inne pomiary ochronne. 
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REFERENCJE 

 
Zaświadczamy, że firma AST System sp. z o.o. dostarczyła nam sterowniki 

oświetlenia ulicznego ASTmidi z modułem GPS, które zostały zamontowane w 

szafach sterowania oświetleniem ulicznym na terenie działania spółki Oświetlenie 

Uliczne i Drogowe sp. z o.o., z siedzibą w Kaliszu. Praca sterowników jest stabilna i 

do chwili obecnej nie zgłoszono awarii w zakresie ich działania. Sterowniki posiadają 

wiele zalet i funkcji, których nie mają konkurencyjne produkty tego typu, jak np. 

proste i szybkie programowanie przy użyciu smartfona i darmowej aplikacji 

dostępnej na urządzenia z systemem Android, dzięki czemu nie jest konieczne 

kupowanie drogich dedykowanych pilotów. Łączenie się ze sterownikiem za pomocą 

bluetooth sprawia, że nie ma potrzeby otwierania szafy a nawet wysiadania z 

samochodu, w celu przeprogramowania urządzenia. 

Dzięki stałej łączności z GPS-em, oświetlenie zawsze załącza się i wyłącza 

precyzyjnie, a zabezpieczenie sterownika za pomocą PIN-u zapewnia 

bezpieczeństwo. 

  Z poważaniem 
Romuald Kubzdyl 
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