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Szeroka gama 
produktów automatyki 

Podstawowym obszarem naszej 
działalności jest dystrybucja urzą-
dzeń elektrotechnicznych oraz pod-
zespołów automatyki i  sterowania. 
W  tym zakresie oferujemy wyroby 
wiodących globalnych producentów 
(część z  nich wymieniono obok). 
Zapraszamy do zapoznania się z na-
szą kompletną ofertą w sklepie inter-
netowym www.ampero.pl.

produkty dla betoniarni 
i silosów zbożowych

Dostarczamy również gamę 
produktów do zastosowań w  si-
losach zbożowych oraz do zasto-
sowań w  betoniarniach. Jesteśmy 
przedstawicielem angielskiej firmy 
 Hydronix – producenta sond mi-
krofalowych do pomiarów wilgot-
ności materiałów sypkich, zarówno 
organicznych oraz nieorganicznych. 
Do sond oferujemy odpowiedni 
osprzęt. 

specjalizacja na bazie 
doświadczeń

Klienci szukający specjalizowa-
nej oferty znajdą również nasze wła-
sne produkty. Przez lata tworzenia 
aplikacji zyskaliśmy doświadczenie, 
poznając specyficzne potrzeby firm 
przemysłowych oraz integratorów 
systemów automatyki. Dla takich 

Obecna od dekady na rynku firma  ASPAR to dostawca szerokiej gamy 
urządzeń automatyki, sterowania oraz produktów elektrotechnicznych. 
Działalność rozpoczynaliśmy zajmując się tworzeniem oprogramowa-
nia do aplikacji związanych z liniami technologicznymi oraz obiektami 
zbożowymi. Z czasem skupiliśmy się na działalności handlowej, jednak 
wcześniejsze doświadczenia pozwoliły nam poznać potrzeby firm inte-
gratorskich i stworzyć ofertę zarówno urządzeń najczęściej wykorzysty-
wanych w systemach automatyki, jak też produktów specjalizowanych, 
które są specyficzne dla danych branż przemysłowych.

ASPAR – znamy potrzeby 
integratorów systemów

znajdziesz u nas
W sklepie www.ampero.pl dostępne są różnorodne produkty automatyki 
oraz elektrotechniczne, w tym:

Aparatura niskiego napięcia i osprzęt
 – Aparatura modułowa, w szczególności rozłączniki i wyłączniki firm 
 Legrand oraz  LSIS, bezpieczniki  Ferraz  Shawmut

 – Styczniki  Benedict oraz  LSIS
 – Przekładniki prądowe  Carlo 
 Gavazzi

 – Tablicowy osprzęt 
sterowniczo-sygnalizacyjny 
firm  ABB oraz  Eaton

 – Zasilacze impulsowe  Mean 
 Well i Carlo  Gavazzi

 – Przekaźniki nadzorcze  F&F, 
 Aniro,  Finder

 – Przekaźniki 
elektromagnetyczne 
i SSR – m.in. firm 
 Carlo  Gavazzi,  Finder, 
 Celduc

Sterowanie, wizualizacja 
i technika napędowa
 – Sterowniki kompaktowe 
i modułowe  PLC firmy  LSIS

 – Panele operatorskie  LSIS oraz 
 Weintek

 – Moduły we/wy z interfejsem 
 Modbus firmy  Sfar

targi



odbiorców oferujemy specjalizowa-
ne i  jednocześnie przystępne ceno-
wo urządzenia, takie jak moduły we/
wy z interfejsem  Modbus oraz prze-
tworniki temperatury z  wyjściem 
prądowym 4-20mA. Planujemy roz-
szerzanie tego asortymentu w przy-
szłości.

ASPAR s.c.
ul. Kapitańska 9, 81-331  Gdynia
tel. 58 732 71 73
faks 58 732 71 74
ampero@ampero.pl
www.ampero.pl

 – Jedno- i trójfazowe 
przemienniki 
częstotliwości  LSIS, 
filtry, rezystory 
hamujące i inne 
produkty z zakresu 
regulatorów 
prędkości obrotowej, 
a także wyłączniki 
silnikowe

Czujniki i przetworniki, regulatory
 – Czujniki zbliżeniowe i fotoelektryczne marki  Autonics
 – Czujniki poziomu firmy  Torex, w tym w wersjach  ATEX
 – Czujniki temperatury rezystancyjne i termoelektryczne oraz wilgotności 
(te ostatnie marki  Hydronix)

 – Przetworniki położenia obrotowego (enkodery) firmy  LSIS
 – Przetworniki temperatury firmy  Sfar
 – Regulatory temperatury firm  Autonics,  Ohkura

Inne produkty
 – Obudowy sterownicze 
firmy  IDE oraz osprzęt 
do nich (grzałki 
i wentylatory firmy 
 Rübsamen &  Herr 
oraz dławnice 
kablowe)

 – Złącza i złączki firm 
 Phoenix  Contact, 
 WAGO,  Weidmüller

 – Wyłączniki krańcowe 
 Lovato  Electric

 – Lampki i kolumny 
sygnalizacyjne (ABB, 
 Eaton,  Menics)


