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1. Informacje o firmie
EXEIB jest firmą zajmującą się automatyką budynkową, przemysłową oraz elektryką.
Podejmujemy się realizacji zadań kompleksowej obsługi inwestycji w zakresie
automatyzacji budynków zarówno nowo powstałych jak i modernizowanych.
Zajmujemy się obsługą systemów:






HVAC,
SSP,
SSWiN,
KD,
CCTV.

Z każdym dniem dynamicznie rozwijamy się i poszerzamy horyzonty na wielu frontach.

Istniejemy na rynku już od 2003 roku, 14 lat doświadczenia pozwoliło nam na realizację
wielu ciekawych obiektów. Każdy klient jest traktowany indywidualnie i z należytą
uwagą. Już od początkowych rozmów, planów współpracy, przez projektowanie aż do
wykonawstwa i programowania.
Zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami.
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2. Oferta
Oferujemy kompleksowe usługi na całej ścieżce rozmowy z klientem. Prace
rozpoczynamy od zaprojektowania układu, proponujemy lepsze lub bardziej
ekonomiczne rozwiązania tak aby sprostać stawianym oczekiwaniom.
Po
zaakceptowaniu projektów przystępujemy do dostawy elementów a następnie
przystępujemy do montażu danych elementów. Jednocześnie na obiekcie wykonujemy
okablowanie danych urządzeń, aby móc przystąpić do programowania. Całość
zakańczamy uruchomieniem i weryfikacją wykonanej instalacji.

Usługa

Projektowanie

Dostawa

Montaż

Okablowanie

Programowanie

Uruchomienie

Weryfikacja
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a) Automatyka
Zajmujemy się automatyką:










central wentylacyjnych,
kotłowni,
chłodnictwa - agregatów wody lodowej, transportów wody lodowej,
klimatyzatorów, klimakonwektorów
przepompowni ścieków,
oddymiania garaży,
transportu produktów (mączka, wióry itp.),
zużycia mediów,
sygnałów elektrycznych,

Oferujemy sterowniki najlepszych firm dostępnych w branży m.in.:
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Wykonujemy wizualizację zarówno na prostych jak i mocno zaawansowanych panelach
operatorskich, systemach scada – przemysłowych jak i budynkowych. W nowo
powstałych jak i obiektach po modernizacji oferujemy BMS dopasowany do potrzeb
klienta.
W realizacjach proponujemy:
 trendy dzięki którym użytkownik może śledzić zmiany temperatur, nastaw,
odpowiedzi układu na dane warunki, zużycia danych mediów
 bazy danych – pozwalające na zapisywanie historycznych danych ze sterowników
tak aby można było śledzić zmiany w skali miesiąca/roku,
 raporty – informowanie administratora o zmianach w obiekcie w celu weryfikacji
zarządzania obiektem,
 harmonogramy - sterowanie zegarami czasowymi oświetleniem, wentylacją,
klimatyzatorami aby zniwelować koszty energii,
 moduły energetyczne pozwalające na oszczędności związane z lepszym bardziej
ekonomiczniejszym zarządzaniu instalacją.
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b) Elektryka
Wykonujemy instalacje do 1kV zarówno w obiektach budynkowych jak i przemysłowych.
Realizujemy usługi na obiektach o utrudnionych warunkach pracy oraz w strefach
zagrożonych wybuchem.
Modernizujemy oraz wykonujemy instalacje w branży deweloperskiej, Prefabrykujemy
szafy wraz z wyposażeniem, dostarczamy na żądane miejsce, montujemy a następnie
uruchamiamy.
Do szaf dostarczamy profesjonalnie sporządzone i zweryfikowane projekty oraz
certyfikat CE.
Szafy opierają się o aparaturę czołowych producentów branży elektrycznoautomatycznej. Prefabrykowane rozdzielnice są gotowe do montażu zarówno na
zewnątrz jak i w gorących pomieszczeniach węzłów cieplnych.

c) Niskie prądy / teletechnika
Oferujemy zaawansowaną kontrolę dostępu, systemy monitoringu w czasie
rzeczywistym z bazą historyczną, systemy antynapadowe, systemy pożarowe, instalacje
teletechniczne. W każdej z tych branż oferujemy projekt, wykonawstwo jak i
szczegółowe szkolenia personelu na obiekcie. Dodatkowo proponujemy na każdym
obiekcie serwis, dzięki któremu zarządca likwiduje niepotrzebne koszty związane z
uszkodzeniami urządzeń elektrycznych lub automatyki.
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3. Realizacje
W ciągu ostatnich kilku lat realizowaliśmy m.in.:
 Ferrero Polska – 2 budynki rozbudowy istniejącej fabryki Ferrero. W pełni
zautomatyzowany magazyn bezobsługowy oraz budynek produkcyjny
mieszczący ponad 1000 osób.
o 32 centrale wentylacyjne,
o 2 węzły chłodu (15 agregatów)
o Klimakonwektory,
o Węzeł parowy,
o Wentylatory dachowe,
o Kurtyny powietrza.
Sterowniki PLC firmy Siemens serii s7-1200, scada Wonderware: Archestra
Intouch, Historian.
 Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki
Warszawskiej – 5 piętrowy budynek naukowo-biurowy spełniający wymogi norm
Unii Europejskiej
o 4 centrale wentylacyjne,
o Ponad 70 klimakonwektorów,
o Węzeł ciepła,
o Monitoring sygnałów elektrycnyh oraz sanitarnych
o Sterowanie oświetleniem,
o Kontrola dostępu
o CCTV,
o SSP,
o IT
Sterowniki firmy Siemens serii PXC, Scada: Desigo Insight, System pożarowy
oparty na elementach firmy Bosch, Kontrola dostępu firmy Bosch.
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 Żoliborz One – 10 piętrowy budynek biurowy z aranżacjami wykonywanymi pod
danych najemców
o Centrala wentylacyjna,
o Węzeł ciepła,
o Ponad 60 klimakonwektorów,
o Sterowanie oświetleniem,
o Monitoring systemu UPS na potrzeby serworwnii,
o Pełny monitoring zużycia energii elektrycznej, ciepła, wody wraz z
comiesięcznymi zestawieniami
Sterowniki firmy Siemens, Scada: Desigo Insight

 Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny – 6
konferencyjnymi, biurowymi, serwerowniami,
o Ponad 15 central wentylacyjnych,
o Ponad 100 klimakonwektorów,
o 2 kotłownie, 4 węzły ciepła,
o Agregaty wody lodowej,
o Sterowanie oświetleniem,
o Monitoring sygnałów elektrycznych i sanitarnych,

budynków

z

salami

Sterowniki firmy Siemens, Scada: Desigo Insight

 Saint Gobain – 2 sekcje produkcyjne, pomieszczenia o dużych zyskach ciepła i
ciągłej wentylacji
o 6 central wentylacyjnych,
o Duże wymiany powietrza,
o Zaawansowane regulatory samostrojące,
Sterowniki firmy Siemens serii S7-1200
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 Autoliv Polska – wentylacja linii produkcji poduszek powietrznych, wyciąg
zanieczyszczeń powstałych z obsługi laserów
o Wentylatory wyciągowe,
o Przepustnice,
o Automatyczne odkamienianie instalacji z zanieczyszczeń,
o Agregat wody lodowej,
Sterowniki firmy Bekchoff, Scada oparta na oprogramowaniu Indusoft
 Inne ciekawe realizacje:
o Osiedle mieszkalne Amarello we Wrocławiu – elektryka, domofony, rtv, lan
o Galeria Galaktyka we Wrocławiu – wentylacja części sklepowej, fitnessu,
części najemców,
o Uniwerystet Ekonomiczny we Wrocławiu – sterownie wentylacją w kilku
budynkach uczelni, zintegrowany system BMS, zdalny dostęp webowy
o Magazyn leków – Panatonii Koninko, sterowanie wentylacją, aparatami
grzewczo-chłodzącymi
o Wipak – sterowanie wentylacją hali produkcyjnej,
o Raflatac - Kobierzyce– sterowanie wentylacją na hali magazynowoprodukcyjnej
o Sonko – Bielany Wrocławskie– wentylacja linii produkcyjnej,
o Niebieszczańscy - Olszyna– wentylacja, chłodnictwo na potrzeby magazynu,
przeładowni towaru,
Oraz wiele innych na przełomie ostatnich 14 lat.

Poniżej przedstawiamy przykładowe zdjęcia z naszych realizacji:
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4. Kontakt
W razie dalszych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji. Chętnie przedstawimy
ofertę przygotowaną indywidualnie do Państwa potrzeb.
Zachęcamy do kontaktu zarówno telefonicznego:
 Rafał Wolny: 606 558 391
 Biuro: +48 71 796 75 68
jak i mailowego:
 rafalwolny@exeib.com.pl
 biuro@exeib.com.pl
Chętnie odpowiemy na wszystkie zadawane nam pytania.
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