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O FIRMIE

Działamy w branży nowoczesnych rozwiązań elektroniczno-infor-
matycznych dla przedsiębiorstw i instytucji. Od blisko 30 lat pracu-
jemy nad systemami identyfikacji bezstykowej, które wspomagają 
zarządzanie zakładem pracy, automatyką sterowania budynków. 
Wykonanie wielu instalacji wzbogaciło nas o cenne doświadczenie. 
Nasze systemy charakteryzują się dużą elastycznością i łatwością 
adaptacji, dlatego są idealnym rozwiązaniem dla każdej firmy – bez 
względu na jej wielkość i charakter prowadzonej działalności. 
Skalmex sp. z o.o. składa się z dwóch połączonych zakładów. 
Zakład systemów – zajmuje się tworzeniem i wdrażaniem naszych 
flagowych systemów, czyli rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu. 
Z kolei zakład elektroniki zajmuje się projektowaniem elektroniki, 
wdrażaniem i  realizacją procesu produkcyjnego oraz montażem 
kompletnych urządzeń. 
Staramy się wytwarzać produkty i świadczyć usługi na najwyższym 
poziomie. Stawiamy na dynamiczny rozwój i otwartość na potrzeby 
klienta. Nie boimy się nowych wyzwań, przeciwnie, one napędzają 
nas do działania. 

OFERTA  MONTAŻU

Montaż urządzeń elektronicznych odbywa się na 5 liniach  SMT 
z możliwością pracy na  PCB o wymiarach do 610×360 mm oraz 
na ponad 50 w pełni wyposażonych stanowiskach montażu  THT 
obsadzonych wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pracowni-
czą. Po każdym etapie produkcji na życzenie klienta wykonujemy 
przewidziane testy, programowanie oraz kontrolę optyczną  AOI 
zmontowanych układów elektronicznych. Proponujemy również 
pełną obsługę logistyczną wraz z dostawą w wybrane miejsce.

BIURO  PROJEKTOWE

Biuro projektowe  Skalmex zatrudnia inżynierów elektroniki, grafików, 
programistów oraz automatyków, co pozwala nam na zaprojekto-
wanie od podstaw, według założeń klienta, gotowych urządzeń
wraz z obudowami i bardzo szerokie spojrzenie na każdym etap 
projektowania od stwo-
rzenia projektu  PCB
i dobrania optymalnych 
elementów poprzez 
stworzenie i  przetesto-
wanie w  laboratorium 
 EMC działających pro-
totypów, na przygotowa-
niu do seryjnej produkcji 
i  logistyce dostaw koń-
cząc. Na specjalne ży-
czenie klienta możemy również stworzyć specjalne oprogramowanie 
testowe dla produkowanych urządzeń. Ponadto nasz zespół bierze 
udział w unijnych projektach  R&D, zyskując nowe umiejętności 
i doświadczenia.

PRODUKCJA  WŁASNA

Przy zakładzie elektroniki powstał w ramach jednej spółki zakład 
systemów, który zajmuje się projektowaniem, montażem i wdraża-
niem wysoko zaawansowanych i profesjonalnych systemów bez-
pieczeństwa (m.in. kontrola dostępu) oraz systemów zarządzania 
czasem (m.in. rejestracja czasu pracy) dopasowanych do każdej 
formy i skali działalności.


