
ZAE Serwis 



Kto mówi, że ZAE nie oferuje wszystkiego? 

Serwis 
ZAE Sp. z o. o. od ponad 20 lat zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem  
i wdrażaniem urządzeo automatyki energetycznej. Inspirowani potrzebami naszych 
klientów  rozszerzamy zakres tych usług o profesjonalny serwis. 
Fundamentem pierwszorzędnego serwisu jest właściwy poziom wykształcenia 
pracowników. W tym zakresie jesteśmy wierni tej samej zasadzie co przy 
konstruowaniu i produkcji naszych urządzeo: najwyższe wymagania co do jakości, 
niezawodna stałośd i precyzyjne badania. 



A jeśli czasem nasze urządzenie nie chce…? 

Wysokie wymagania jakościowe stawiane naszym produktom liczą się podwójnie. 
Podczas całego okresu użytkowania korzystają Paostwo z dopracowanych  
i wszechstronnych urządzeo. 
Jednak i te wymagają przeglądów okresowych. Podczas wizyty naszych techników 
sprawdzane są ustawienia parametrów, stan akumulatorów podtrzymujących zasilanie 
oraz poprawnośd działania, co daje Paostwu gwarancję wysokiej sprawności oraz 
niezawodności sprzętu w każdym momencie. 



Kto właściwie mówi, że serwis to naprawy gwarancyjne? 

Tworzymy, serwisujemy, modernizujemy i doradzamy w dziedzinie instalacji 
elektrycznych zakładów przemysłowych i usługowych, budynków użyteczności 
publicznej, szkół, szpitali i innych. Działamy na już istniejących instalacjach, pomożemy 
także zrealizowad Twoją inwestycję. Administratorom budynków proponujemy szereg 
rozwiązao obniżających koszty eksploatacji związanych ze zużyciem energii elektrycznej. 
 
Obsługa budynku, który posiadasz lub użytkujesz już nie musi byd dla Ciebie 
problemem – Serwis ZAE wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów oferuje 
kompleksową obsługę obiektów. 
 
 



Kto mówi, że Serwis ZAE nie ma oferty dla Ciebie? 

Produkcja, montaż i serwis instalacji oraz urządzeo elektrycznych: 
 
• serwis automatyki SZR 
• montaż, rozruch, naprawy 
• utrzymanie obiektów 
• przeglądy okresowe i pogwarancyjne 
• lokalizacja i usuwanie awarii instalacji elektrycznych 
• czyszczenie, regulacja, testy i konserwacja 
• serwis oświetlenia 
• serwis siłowni wiatrowych 
• modernizacja instalacji i urządzeo elektrycznych 
• nadzór eksploatacyjny instalacji i urządzeo elektrycznych obiektów 
• doradztwo techniczne 

 
Realizując potrzeby klienta dokonujemy wszelkich zmian w instalacjach i systemach  
w obiektach. Tworzymy systemy monitoringu kluczowych mediów – takie instalacje 
pozwalają nadzorowad ich zużycie przyczyniając się do oszczędności, które przekładają 
się na realny zysk dla Klienta. 
 
 



A jeśli to jeszcze mało… 

Świadczymy usługi pomiarowe: 
 
• pomiary impedancji pętli zwarcia 
• pomiary rezystancji izolacji 
• badanie wyłączników różnicowo-prądowych 
• pomiar ciągłości przewodów ochronnych 
• pomiary fotometryczne oświetlenia 
• pomiary elektronarzędzi i urządzeo elektrycznych – baterie kondensatorów, 

transformatory, rozdzielnice n/n i S/N 
• termowizja – transformatory, rozdzielnice, instalacje 
 
 



Czy wiesz już co możesz zyskad? 

 
Umowa serwisowa do dobry pomysł z wieloma zaletami: 
  
• zyskują Paostwo większe oszczędności czasu i pieniędzy 
• szybki czas reakcji i usunięcia awarii 
• efektywna praca z najnowszą techniką 
• minimalizacja ryzyka napraw 
• pełna gwarancja 
• pełna satysfakcja 
  
Dzięki profesjonalizmowi i solidności świadczonych przez nas 
usług nasza firma ma na koncie udaną współpracę z wieloma 
kontrahentami. 
Dołącz już dziś do grona naszych zadowolonych klientów! 
 
  
  
 



A jeśli jeszcze się nie zdecydowałeś… 

  
 
 
 
 
Proponujemy Paostwu rozmowę z przedstawicielem handlowym lub 
pracownikiem ZAE. Przygotujemy indywidualną ofertę, doskonale 
dobraną do Paostwa potrzeb i sytuacji finansowej. 
  
Jeśli Paostwo nas potrzebują, jesteśmy. W każdym miejscu. 
 
 
 
 
 
ZAE Sp. z o. o. 
ul. Na Grobli 20-24, 50-421 Wrocław 
tel.: 71 79 55 011, fax: 71 79 55 012 
e-mail: zae@zae.pl 
 


