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„TECH-SERWIS”
Systemy Elektroniczne Dariusz Kaca
tel. 793 010 468
e-mail: dk70@interia.pl

„TECH SERWIS” jest typową firmą usługową, która zajmuje się instalatorstwem oraz serwisowaniem
wszelkich systemów zabezpieczeń elektronicznych, monitoringiem elektronicznym oraz instalacjami elektrycznymi w zakresie do 1000V.
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W ofercie firmy jest:
Projektowanie, wykonawstwo instalacji oraz
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów antywłamaniowych oraz telewizji przemysłowej CCTV.
Wykonawstwo instalacji (zgodnie z projektem)
oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny systemów przeciwpożarowych i oddymiających.
Montaż i serwisowanie tzw. „elektroniki użytkowej” typu: domofony, wideodomofony, sterowania pilotami bram wjazdowych i garażowych.
Elektroniczny monitoring za pomocą GPRS/
SMS wszelkich systemów zabezpieczeń elektrycznych i elektronicznych. Monitorowanie takie daje możliwość powiadamiania za
pomocą SMS wskazane osoby o zaistnieniu
dowolnego zdarzenia w danym systemie, jak
również w drugą stronę za pomocą SMS wydać polecenie do tego systemu.
Wykonawstwo instalacji elektrycznych w domach i instytucjach.
Okresowe przeglądy i konserwacje w/w systemów.

Przedsiębiorca jest osobą o wykształceniu
technicznym z wieloletnią praktyką. Ukończył
Technikum Elektroniczne w Lubartowie o kierunku elektronika ogólna, oraz Policealne Studium Zawodowe przy W.S.U.P.I.Z. w Rykach

o kierunku – informatyka. Dodatkowo posiada
licencję pracownika zabezpieczenia technicznego II-go stopnia nr 0011683 wydaną w 2001 roku
przez Wojewódzką Komendę Policji w Lublinie, poświadczenie bezpieczeństwa nr 44/SKOR/
ZP/2009 upoważniające do dostępu w różnych
instytucjach i firmach do informacji niejawnych
oznaczonych klauzurą „poufne” – wydane na
okres 2009-2019 r. certyfikat „Instalatora systemów zabezpieczeń” firm „Jablotron” oraz „Rokonet”. Natomiast w zakresie syst. p.poż.: kurs
„Systemy Sygnalizacji Pożarowej TELSAP 2000”
w zakresie obsługi, instalowania, programowania
oraz projektowania linii dozorowych systemów
p.poż., oraz systemów „IGNIS”.
Od 1992 roku zajmuje się zawodowo wszelkimi
systemami zabezpieczeń i instalacjami. Przez 5 lat
przedsiębiorca pracował jako konserwator i instalator systemów sygnalizacji alarmu pożarowego,
a kolejne 2 lata jako monter aparatury i instalacji
elektrycznych i elektronicznych. Natomiast ostatnie 10 lat w Agencji Ochrony jako instalator, później kierownik działu techniczno-serwisowego.
Przedsiębiorca posiada ponad 18-letnie doświadczenie zawodowe, początkowo zajmując się
systemami p.poż., a w późniejszym czasie systemami alarmowymi, oraz monitoringiem elektronicznym i wizyjnym, stał się osobą kojarzoną
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z tego typu działalnością. Duża liczba osób kierowała swoje zgłoszenia serwisowe bezpośrednio
i to właśnie było powodem chęci otwarcia własnej
działalności. Dodatkowo, nigdzie przedsiębiorca
nie spotkał się z bezpośrednim powiadamianiem
właścicieli za pomocą SMS-a o różnych zdarzeniach zaistniałych na ich obiektach, a także zaobserwował pojawiającą się potrzebę zdalnego sterowania dowolnym systemem w danym obiekcie.
Firma została zarejestrowana pod koniec
kwietnia 2010 roku. Działalność rozpoczęła
4 maja 2010 roku. Niektóre podstawowe narzędzia
przedsiębiorca już posiadał własne, oraz część pożyczył na wykonanie pierwszej usługi.
Od 1992 roku pracował w branży zabezpieczeń, więc posiadał bazę potencjalnych klientów.
Dzięki temu pierwsze zlecenia były już wstępnie
umówione. Dopiero po uruchomieniu działal-
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ności zostały uzgodnione szczegóły i przystąpiono
do realizacji zleceń. Pozostały sprzęt i urządzenia
przedsiębiorca kompletował w trakcie wykonywania pierwszych usług.
Poprzez dotychczasowy okres działalności
przedsiębiorca podwyższył swoje uprawnienia
SEP do 1KV. Wykonał kilka większych systemów
alarmowych i kamer, oraz posiada jeszcze kilka
w trakcie realizacji.
Zdaniem przedsiębiorcy, nie można budować
firmy o bardzo wąskim zakresie działania, tylko
trzeba próbować iść w kilku sobie pokrewnych
kierunkach. To, co sobie planowaliśmy może
nam się wolno rozwijać, a to co miało być dodatkiem może stać się głównym zajęciem i utrzymywać całą firmę. Życie płata różne figle i nigdy nie
wiadomo w którą stronę rozwinie się nam nasze
przedsięwzięcie, dodaje przedsiębiorca.

