
ASTOR od ponad 25 lat wspiera podnoszenie efektywno-
ści procesów w przemyśle, produkcji oraz infrastrukturze, 
dostarczając nowoczesne technologie w obszarach auto-
matyki przemysłowej i systemów IT oraz wiedzę biznesową 
i techniczną w formie szkoleń (Akademia ASTOR) i konsulta-
cji (ASTOR Consulting). Firma posiada 7 oddziałów w całej 
Polsce, aby być blisko Państwa i móc szybko reagować na 
Państwa potrzeby.

Jednym ze strategicznych sektorów, w jakich działa 
ASTOR, jest branża wod-kan, do której dostarczane są roz-
wiązania dla zróżnicowanych obiektów, od najmniejszych, 
takich jak: przepompownie, hydrofornie, poprzez stacje 
uzdatniania wody, aż po oczyszczalnie ścieków. Oferujemy 
również zintegrowane systemy zarządzania całą infrastruk-
turą wod-kan.

GŁÓWNE ROZWIĄZANIA DLA WOD-KAN
• monitoring i zdalne sterowanie obiektami rozproszonymi;
• wizualizacja i sterowanie produkcją wody i procesami 

oczyszczania ścieków;
• wspomaganie pracy służb technicznych.
ROZWIĄZANIA ASTOR POZWALAJĄ
• skutecznie zmniejszać koszty, zwiększać efektywność 

i sprawniej zarządzać przedsiębiorstwem;
• poprawić nadzór nad urządzeniami oraz lepiej kontrolo-

wać pracę obiektów;
• natychmiastowo wprowadzać zmiany i reagować na sytu-

acje alarmowe;
• ograniczać koszty nieplanowanych przestojów i awarii.
KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE ASTOR DO INWESTYCJI
1. Wsparcie na etapie koncepcji:
• konsultacje techniczne i biznesowe,
• instalacje pilotażowe i testy urządzeń,
• audyt istniejących urządzeń i systemów,
• pomoc w znalezieniu optymalnego rozwiązania,
• wyjazdy referencyjne;
2. Wsparcie na etapie projektu:
• pomoc przy doborze konkretnego rozwiązania,
• współpraca z fi rmami projektowymi,
• pomoc przy pozyskiwaniu funduszy unijnych;
3. Wsparcie na etapach wdrożenia i użytkowania:
• wskazanie kompetentnych fi rm integratorskich,
• wsparcie techniczne i kompleksowe szkolenia,
• wypożyczanie sprzętu do testów w razie awarii.

Rozwiązania ASTOR są w ponad 200 przedsiębiorstwach wod-kan w Polsce
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Rozproszony system monitoringu sieci wodno-kanalizacyjnej w dorzeczu Parsęty 
z wykorzystaniem radiomodemów SATEL

System wizualizacji i raportowania w Oczyszczalni Ścieków Płaszów II 
w Krakowie z wykorzystaniem Platformy Systemowej Wonderware


