
SKAMER-ACM to �rma z 30 letnim doświadczeniem w zakresie szero-
ko pojętej automatyki przemysłowej, od prostych urządzeń pomiaru, 
regulacji, sterowania i rejestracji, po zaawansowane układy sterowania 
i robotykę.

Działalność �rmy obejmuje: projektowanie, programowanie, montaż, 
rozruch, serwis, doradztwo techniczne, prefabrykację szaf sterowniczych 
i rozdzielni, sprzedaż elementów automatyki, osprzętu elektrotechnicznego 
i armatury przemysłowej. 

Firma jest przedstawicielem techniczno-handlowym oraz autoryzo-
wanym dystrybutorem kilkudziesięciu producentów urządzeń automatyki. 
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Gotowy na przemysł 4.0.

W ramach prefabrykacji szaf sterowniczych �rma SKAMER-ACM może 
pochwalić się autorskimi rozwiązaniami, które produkowane są seryjnie dla 
szerokiej grupy odbiorców:

Układy sterowania pompami,
Kompletne układy rozruchowe i skrzynki sterownicze,
Układy pomiaru wilgotności gazów, punktu rosy i zawartości tlenu 
oraz inne wg wymagań Klienta. 

Produkty dostosowane są do standardów rynków europejskich, 
amerykańskich, azjatyckich. 

Firma prowadzi również autoryzowany serwis przetwornic częstotli-
wości  ABB i Danfoss,

SKAMER-ACM  to �rma, która wykonuje również:

Kompletne linie produkcyjne
Instalacje elektryczne i teletechniczne
Instalacje ciepłownicze, wentylacji i klimatyzacji
Instalacje sanitarne
Układy odzysku energii w procesach przemysłowych
Audyty przemysłowych sieci komunikacyjnych 
Audyty energetyczne i efektywności energetycznej
Audyty bezpieczeństwa
Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią wg PN-EN ISO 50001
Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy
Opracowanie instrukcji ruchu energetycznego
Oznakowanie maszyn znakiem CE.

Firma jest stałym wystawcą na Targach Automatyki oraz na Targach 
Techniki Gazowniczej.

Wspólnie z AGH oraz producentami urządzeń automatyki Firma 
organizuje od 1997 roku coroczną Konferencję Automatyków w Rytrze, 
której jednym z głównych celów jest integracja środowiska automatyków. 
Wg. niezależnych ekspertów jest to obecnie największe i najbardziej profe-
sjonalnie przygotowane wydarzenie branżowe w Polsce.

Polub nas na Facebook’u

Integratora Systemów Roku był plebiscyt przeprowadzany od lat przez 
amerykańską wersję magazynu „Control Engineering” – „System Integrator 
of the Year. Głównymi kryteriami wyboru były: liczba pomyślnych wdrożeń; 
złożoność pomyślnych wdrożeń; poprawa czasu, jakości i rentowności po 
wdrożeniu; zwrot z inwestycji we wdrożenie; opinie – zarówno klientów, jak 
i współpracowników; otrzymane nagrody i wyróżnienia. 

W 1996 roku Firma podjęła się uruchomienia na terenie Polski przed-
stawicielstwa brytyjskiej �rmy MICHELL INSTRUMENTS Ltd., światowego 
lidera w pomiarach wilgotności gazów i analizie tlenu. Aktualnie SKAMER- 
-ACM jest głównym dostawcą do PGNiG zestawów do pomiaru punktu rosy 
w gazie ziemnym. W krakowskim oddziale funkcjonuje laboratorium, 
w którym przeprowadzane jest sprawdzanie i kalibracja mierników wilgot-
ności.

Systemy sterowania, monitoringu, kontrolno-pomiarowe i telemetrii 
Firma wykonuje w oparciu o sterowniki frm: SIEMENS, BECKHOFF, OMRON, 
GE-FANUC Automation, Mitsubishi, ALLEN-BRADLEY, SAIA, Schneider 
Electric; WAGO, oraz inne wg wymagań klienta.

Do systemów wizualizacji (procesów przemysłowych) wykorzystywa-
ny jest software: Asix, ArchestrA System Platform, InTouch, Historian, 
InTrack, InBatch, InControl, DT Analyst, QI Analyst, WinCC, InduSoft.

Firma współpracuje z:

uczelniami technicznymi jak: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krako-
wie, Politechnika Warszawska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, 
PWSZ w Tarnowie,

biurami projektowymi, producentami urządzeń, �rmami montażo-
wo-instalacyjnymi,

prasą techniczną i portalami jak: Pomiary Automatyka Kontrola, 
Pomiary Automatyka Robotyka, Automatyka, Napędy i Sterowanie, Auto-
matyka.pl, AutomatykaOnLine.pl, Control Engineering, Utrzymanie Ruchu, 
Ważenie Dozowanie Pakowanie, APA, Elektronika Praktyczna, Magazyn Ex, 
Industry Europe,

organizacjami jak: Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie 
Elektryków Polskich, Ośrodek Badania Jakości Wyrobów ZETOM, Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Polsko-
Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa, Małopolsko-Podkarpacki Klaster 
Czystej Energii, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Komitet Automaty-
ki i Robotyki PAN.

Firma wdrożyła i stosuje system zarządzania jakością wg normy EN ISO 
9001:2015 w zakresie: „kompleksowe usługi inżynierskie w dziedzinie 
pomiarów i automatyki: projektowanie, doradztwo techniczne, programo-
wanie, kompletacja i dostawy, prefabrykacja, montaż, uruchomienie, serwis 
oraz sprzedaż urządzeń, poprawa efektywności energetycznej (audyty 
i systemy monitoringu mediów)”.

SKAMER-ACM za swoją działalność został wyróżniony Certy�katem 
Innowacyjności przez Międzynarodową Sieć Naukową MSN oraz Instytut 
Nauk Ekonomicznych PAN. W konkursie organizowanym przez miesięcznik 
„Napędy i Sterowanie”, pod patronatem PARP i AGH, SKAMER-ACM został 
nagrodzony podwójnie. Za wkład we wdrażanie nowych technologii otrzy-
mał medal Innowacje 2012, natomiast Katalog Automatyki został Produk-
tem Roku 2012. Katalog Automatyki otrzymał także wyróżnienie na 
X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Elektrownie Ciepl-
ne”. Również „Puls Biznesu” docenił dynamiczny rozwój �rmy SKAMER-ACM, 
przyznając jej tytuł Gazeli Biznesu  2012 i 2013. Firma uzyskała tytuł Integra-
tora Systemów Roku 2016, w drugiej edycji konkursu, ogłoszonej przez 
magazyn „Control Engineering Polska”. Punktem wyjścia do konkursu na 

przemysł



SKAMER-ACM to �rma z 30 letnim doświadczeniem w zakresie szero-
ko pojętej automatyki przemysłowej, od prostych urządzeń pomiaru, 
regulacji, sterowania i rejestracji, po zaawansowane układy sterowania 
i robotykę.

Działalność �rmy obejmuje: projektowanie, programowanie, montaż, 
rozruch, serwis, doradztwo techniczne, prefabrykację szaf sterowniczych 
i rozdzielni, sprzedaż elementów automatyki, osprzętu elektrotechnicznego 
i armatury przemysłowej. 

Firma jest przedstawicielem techniczno-handlowym oraz autoryzo-
wanym dystrybutorem kilkudziesięciu producentów urządzeń automatyki. 

Automatyka Kontrola

W ramach prefabrykacji szaf sterowniczych �rma SKAMER-ACM może 
pochwalić się autorskimi rozwiązaniami, które produkowane są seryjnie dla 
szerokiej grupy odbiorców:

Układy sterowania pompami,
Kompletne układy rozruchowe i skrzynki sterownicze,
Układy pomiaru wilgotności gazów, punktu rosy i zawartości tlenu 
oraz inne wg wymagań Klienta. 

Produkty dostosowane są do standardów rynków europejskich, 
amerykańskich, azjatyckich. 

Firma prowadzi również autoryzowany serwis przetwornic częstotli-
wości  ABB i Danfoss,

SKAMER-ACM  to �rma, która wykonuje również:

Kompletne linie produkcyjne
Instalacje elektryczne i teletechniczne
Instalacje ciepłownicze, wentylacji i klimatyzacji
Instalacje sanitarne
Układy odzysku energii w procesach przemysłowych
Audyty przemysłowych sieci komunikacyjnych 
Audyty energetyczne i efektywności energetycznej
Audyty bezpieczeństwa
Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią wg PN-EN ISO 50001
Dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy
Opracowanie instrukcji ruchu energetycznego
Oznakowanie maszyn znakiem CE.

Firma jest stałym wystawcą na Targach Automatyki oraz na Targach 
Techniki Gazowniczej.

Wspólnie z AGH oraz producentami urządzeń automatyki Firma 
organizuje od 1997 roku coroczną Konferencję Automatyków w Rytrze, 
której jednym z głównych celów jest integracja środowiska automatyków. 
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