


MIKRONIKA Sp. z o.o. to wiodący dostawca systemów dla automatyki 

przemysłowej oraz producent oprogramowania dla instytucji. Nad modułowymi 

rozwiązaniami dopasowanymi do potrzeb naszych Klientów pracują zespoły 

wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów. Dysponujemy własną bazą 

sprzętową i zapleczem produkcyjnym.  

 

Działamy na rynku od 1983 roku. Mamy na swoim koncie liczne kontrakty 

krajowe i zagraniczne oraz nagrody przyznawane na targach i wystawach. 

Z dbałości o jakość swoich produktów wprowadziliśmy odpowiednie systemy 

zarządzania i spełniamy wymagania norm: 

• PN-EN ISO 9001 – system zarządzania jakością

• PN-EN ISO 14001 – system zarządzania środowiskowego

• PN-ISO 45001 – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

• PN-ISO/IEC 27001 – system zarządzania bezpieczeństwem informacji

MIKRONIKA

Naszym Klientom oferujemy nowe technologie 

oparte o wiedzę i doświadczenie.  

Jesteśmy specjalistami w zakresie: 

• projektowania systemów sterowania i nadzoru

• konstruowania i produkcji sterowników 

obiektowych i komunikacyjnych

• integrowania urządzeń różnych producentów

• realizacji zadań prototypowych i nietypowych

• zachowania norm odporności środowiskowej  

i kompatybilności elektromagnetycznej



Wysokie kompetencje naszej kadry inżynierskiej potwierdzają 

wdrożenia kilkudziesięciu wielkoobszarowych systemów SCADA.  

W swoim portfolio posiadamy ponadto instalacje kilku tysięcy 

urządzeń i systemów dla różnych gałęzi przemysłu,  

głównie dla energetyki. 

 

Elementy naszego oprogramowania systemowego, bazy danych, 

urządzenia komunikacyjne i obiektowe mają modułową budowę  

i są skalowalne, co zapewnia efektywną współpracę z urządzeniami 

i systemami innych producentów.

Najważniejszym produktem MIKRONIKI jest 

– System Nadzoru, Doradztwa i Sterowania

SYNDIS



Od ponad 35 lat rozwiązania MIKRONIKI  

w elektroenergetyce, metalurgii, przemyśle chemicznym czy 

telekomunikacji zyskują uznanie Klientów. Rozbudowa  

i modernizacja obiektów przemysłowych oraz nowe inwestycje 

w zakresie OZE stanowią ważne elementy naszej działalności. 

Skutecznie współpracujemy z biurami projektowymi i firmami 

wykonawczymi w dziedzinie eksploatacji systemów dystrybucji 

mediów energetycznych oraz pracy operatorów automatyki i 

nadzoru procesów technologicznych. 

Klienci MIKRONIKI to m.in.:

• przedsiębiorstwa odpowiedzialne za przesył  

i dystrybucję mediów energetycznych

• elektrownie i elektrociepłownie

• kopalnie, huty stali i metali kolorowych

• zakłady chemiczne

• przedsiębiorstwa zajmujące się emisją programów  

i nadzorem nad stacjami RTV

KLIENCI Sukcesywnie zwiększamy wartość eksportu, a nasze produkty doceniane są za granicą.  
Wśród krajów, w których przeprowadziliśmy wdrożenia, znajdują się:

JEMEN

SŁOWACJA

IRLANDIA 
PÓŁNOCNA

WIELKA 
BRYTANIA

TURCJA

NIEMCY

HOLANDIA

CZECHY

BELGIA

GRECJA

NIGERIA

ROSJA

FINLANDIA

ZJEDNOCZONE
EMIRATY ARABSKIE



Przedstawicielstwo  
Techniczno-Handlowe  
we Wrocławiu

 

ul. Aleksandra Ostrowskiego 9 

53-238 Wrocław

Tel.: +48 (71) 3360 296

Faks: +48 (71) 3367 837

E-mail: wroclaw@mikronika.pl

Przedstawicielstwo  
Techniczno-Handlowe  
w Krakowie

 

ul. Juliusza Lea 112 

30-133 Kraków

Tel.: +48 (12) 6325 071

Faks: +48 (12) 6323 418

E-mail: krakow@mikronika.pl

Przedstawicielstwo  
Techniczno-Handlowe  
w Zamościu

 

ul. Źródlana 16 

22-400 Zamość

Tel.: +48 (84) 6399 009

Faks: +48 (84) 6399 010

E-mail: zamosc@mikronika.pl

Przedstawicielstwo  
Techniczno-Handlowe  
w Łodzi

 

ul. Gdańska 91 

90-613 Łódź

Tel.: +48 (42) 6346 651

Faks: +48 (42) 6346 631

E-mail: lodz@mikronika.pl

Siedziba firmy w Poznaniu
MIKRONIKA sp. z o.o. 

ul. Wykopy 2/4, 60-001 Poznań
Tel.: +48 (61) 6655 600

Faks: +48 (61) 6655 602
E-mail: biuro@mikronika.pl

mikronika.pl


