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Grupy produktów

• Przedsiębiorstwo z kapitałem 
polskim, działające od 1989 r. 
w obszarze nowoczesnych 
wysoko zaawansowanych 
technologii, specjalizujące się 
w zakresie:

– dostaw systemów zdalnego 
monitorowania infrastruktury 
technicznej w obiektach teleko-
munikacyjnych, serwerowniach

– dostaw systemów zdalnego 
monitoringu dla energetyki, ga-
zownictwa, służb mundurowych 
oraz banków i administracji 
państwowej

Unikatowe cechy produktów 

• Oferta obejmuje kompleksową 
obsługę poczynając od 
projektów systemów nadzoru 
infrastruktury technicznej 
poprzez zapewnienie 
szybkiego i fachowego 
montażu do uruchomienia 
oferowanych urządzeń 
wraz z oprogramowaniem 
zarządzającym. Świadczymy 
serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny.

• Zaspokajanie potrzeb rynku inwestorów w zakresie 
narzędzi zapewniających bezpieczeństwo i pewność 
działania systemów telekomunikacyjnych oraz innych 
systemów infrastruktury technicznej ICT

• EP&M zapewnia najwyższą jakość oferowanych 
produktów i usług, którą potwierdza Certyfi kat 
systemu jakości zgodnego z normą ISO 9001.

• Wiedza i doświadczenie pracowników w powiązaniu 
z nowoczesną technologią gwarantują obsługę naszych 
klientów na najwyższym poziomie.

• Meeting the needs of the investor market in the 
fi eld of tools ensuring the security and reliability 
of telecommunications systems and other ICT technical 
infrastructure systems

• The EP&M guarantees the best quality of products 
and service in compliance with the ISO 9001 standard.

• Knowledge and experience of our employees in 
connection with the modern technology ensure 
provision of the highest quality services to our 
customers from the telecom network, hospitals, 
power utilities to renewables and datacenters

Product groups

•   The company with the Polish 
capital, operating since 1989 
in the area of modern and highly 
advanced technologies, 
specializing in the scope of:

–  deliveries of remote monitoring 
systems of technical equipment 
at telecommunications sites 
and server rooms

–   deliveries of monitoring systems 
to power industry, gas engineer-
ing, army, police, banks 
and state administration

Product unique features

• The off er includes 
a comprehensive service 
starting from designing 
the technical infrastructure 
supervision systems, 
through providing a fast and 
professional installation, to 
activating off ered devices 
with the managing software. 
We provide the guarantee and 
post-guarantee service.
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W okresie od 1989 r. fi rma wdrożyła projekty w ponad 15 000 
obiektach na terenie całego kraju

Since 1989 the company implemented its own projects
in over 15 000 sites on the territory of the whole country

Rok założenia
Year of establishment

1989

W Pawilonie
In Pavilion 
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