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Сьогодні, налагодивши ефективну 
співпрацю з низкою світових постачальників 
обладнання, ми здатні запропонувати 
комплексні закінчені рішення для наших 
замовників, найкращим чином адаптовані до 
умов вітчизняних підприємств.

Команда професіоналів

Заснована в 1998 році, СВ АЛЬТЕРА сьогодні займає визначну позицію на українському ринку електротехніки 
і систем автоматизації технологічних процесів.
 
Ми пропонуємо нашим клієнтам максимально ефективне вирішення завдань щодо модернізації підприємства, 
автоматизації виробництва і управління, ресурсозбереження, підвищення продуктивності устаткування.

На даний час в компанії працює більше 150 чоловік. Кваліфікація та досвід наших співробітників дозволяють 
вирішувати будь-які завдання в галузі електропостачання та автоматизації, а широка мережа дочірніх 
підприємств і партнерів – втілювати в життя великі і складні проекти. 
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Наші партнери

СВ АЛЬТЕРА просуває на ринку передові технології 
і розвиває довгострокові партнерські відносини 
з провідними світовими виробниками в області 
електротехніки і систем автоматизації.
 
В даний час укладені офіційні ексклюзивні 
дистриб’юторські контракти на продаж обладнання від 
більш ніж 30–ти провідних компаній світу. 

Ми співпрацюємо з

Lenze (Німеччина) – перетворювачі частоти, двигуни 
Lovato Electric (Італія) – електрообладнання, засоби 
автоматизації 
Relpol (Польща) – електромагнітні реле, контактори 
Socomec (Франція) – електрообладнання 
WEG (Бразилія) – електродвигуни, електрообладнання 
COPA–DATA (Австрія) – SCADA–системи 
VIPA (Німеччина) – промислові контролери 
KOBOLD (Німеччина) – давачі, перетворювачі 
Leuze electronic (Німеччина) – давачі, перетворювачі 
Autonics (Корея) – регулюючі прилади і давачі 
ЄАО (Швейцарія) – світлосигнальна арматура 
Terasaki (Японія) – автоматичні вимикачі

Діяльність компанії СВ АЛЬТЕРА на сьогоднішній день 
охоплює всю територію України. Регіональна мережа 
компанії нараховує 16 представництв у великих обласних 
центрах країни і має представництво в Молдові.

Мережа представництв дозволяє ефективно просувати 
продукцію і послуги компанії в регіонах, забезпечувати 
якісну технічну підтримку і високий рівень сервісу для 
клієнтів в будь-якій точці України.

Наші представництва
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Історія

1998 1999 2000 2001 2003 2005

Пройшовши довгий шлях розвитку, компанія продовжує 
рух вперед, знаходячи та пропонуючи клієнтам нові 
рішення, нові продукти, нові технології.

рік створення компанії

підписання першого 
ексклюзивного 
дистриб’юторського контракту 
з Relpol (Польща)

ексклюзивні дистриб’юторські 
контракти з Овен (Росія), 
Lovato Electric (Італія), TELE 
(Австрія). Створення підрозділу 
з автоматизації та відділу 
технічної підтримки

початок реалізації програми 
регіонального розвитку. 
Відкриття офісу в Харкові. 
Створення відділу 
електроприводу. 
Ексклюзивні дистріб’юторські 
контракти з Lenze та Wieland 
(Німеччина)

відкриття офісів 
у Дніпрі та Донецьку. 
Ексклюзивні дистриб’юторські  
контракти з Socomec (Франція), 
Carlo Gavazzi (Італія), Terasaki 
(Японія), EAO (Швейцарія)

відкриття офісів у Вінниці, 
Луганську, Львові. 
Розроблено програму 
внутрішнього навчання 
персоналу. 
Чисельність персоналу досягла 
100 співробітників
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відкриття офісів 
в Кременчуці, Сумах, Рівному, 
Миколаєві. 
Ексклюзивні дистриб’юторські  
контракти з VIPA, KOBOLD 
(Німеччина), Autonics (Корея)

відкриття офісів у Запоріжжі, 
Івано-Франківську, Житомирі, 
Черкасах. Кількість клієнтів 
компанії перевищила 3500

відкриття офісів 
у Кропивницькому, 
Кривому Розі, Одесі. 
Стартує програма підтримки 
навчальних закладів. 
Ексклюзивний 
дистриб’юторський контракт
з WEG (Бразилія)

початок співпраці 
з СOPA-DATA (Австрія) 
по наданню клієнтам послуг 
верхнього рівня автоматизації. 
Розроблений 4-денний 
навчальний курс
HMI/SCADA-система zenon

230 працівників компанії 
працюють на розвиток 
співробітництва з 
клієнтами та над 
вдосконаленням якості 
надаваних послуг

укладено офіційні 
дистриб’юторські контракти на 
продаж обладнання 
від більш ніж 30-ти провідних 
компаній світу. 
Компанія забезпечує 
гарантійне та післягарантійне 
обслуговування. Сервіс 
доступний у 16 містах України
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ЕЛЕКТРОТЕХНІК

АПРИВОДНА ТЕХНІКА

АВТОМАТИЗАЦІЯ КВПіА

 ° підприємства всіх галузей промисловості

 ° проектні інститути

 ° системні інтегратори та монтажні організації

 ° торгові організації

Наші клієнти

 ° поставка обладнання

 ° інжинірингові послуги

 ° сервісне обслуговування

 ° підготовка фахівців

Основні напрямки
діяльності

 ° автоматизовані системи керування технологічними 
процесами «під ключ»

 ° системи диспетчеризації технологічних процесів

 ° системи електропостачання та розподілу 
електроенергії

 ° системи керування електроприводами на основі 
перетворювачів частоти

 ° локальні рішення в галузі вимірювань і регулювання

Наші рішення

Наші ринки

 ° машинобудування

 ° хімічна, фармацевтична промисловість

 ° нафтопереробна, металургійна промисловість

 ° харчові підприємства

 ° комунальне господарство

 ° будівництво

 ° транспорт

 ° енергетика
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ЕЛЕКТРОТЕХНІК

АПРИВОДНА ТЕХНІКА

АВТОМАТИЗАЦІЯ КВПіА

Продукція

 ° програмовані засоби АСУ ТП

 ° системи візуалізації (SCADA)

 ° панелі оператора

 ° промислове мережеве обладнання

 ° перетворювачі частоти

 ° пристрої плавного пуску

 ° двигуни і мотор-редуктори

 ° електромагнітні муфти і гальма

 ° контролери технологічного обладнання

 ° компоненти систем автоматизації

 ° контрольно-вимірювальні прилади і регулятори

 ° елементи пневмоавтоматики

 ° обладнання для розподільчих мереж

 ° комутація і захист

 ° елементи управління і сигналізації

 ° клемна техніка

 ° гарантоване електроживлення
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Інжинірингові
послуги
СВ АЛЬТЕРА надає інженерно-консультаційні послуги 
з електротехніки і систем автоматизації.

Якісно наданий інжиніринг дозволяє отримати 
значну економію коштів Замовника, підвищити 
ефективність і віддачу від його інвестиційних 
вкладень.

Компанія виконує роботи проектно-конструкторського, 
розрахунково-аналітичного характеру; з підготовки 
техніко-економічних обгрунтувань проектів та вироблення 
рекомендацій в області модернізації, автоматизації 
виробництва, енергозбереження.

Технічна підтримка

Наші фахівці завжди готові допомогти:

 ° в підборі обладнання для вирішення задач АСУ ТП в різних галузях промисловості;

 ° в рамках сервісного обслуговування провести діагностику несправностей устаткування 
і систем, видати висновок про причини виходу обладнання з ладу;

 ° провести експрес-діагностику обладнання, уточнити технічні характеристики, дати рекомендації 
з усунення несправностей.

Завдяки цьому наші клієнти отримують:

 ° підвищення надійності та ефективності свого виробництва;

 ° оперативне вирішення технічних проблем, з якими вони не можуть справитися самостійно;

 ° вивільнення трудових ресурсів, які зайняті у внутрішній технічній підтримці;

 ° зниження витрат, пов’язаних з простоями складного обладнання.

Ви можете розраховувати на отримання рекомендацій щодо 
вирішення будь-яких питань монтажу, налагодження та 
управління з використанням придбаного у нас устаткування і 
засобів захисту його від впливу зовнішніх факторів, допустимих 
режимах експлуатації.
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Підготовка фахівців

Для розробників систем промислової автоматизації, сервісного персоналу, інженерів і фахівців в області промислової 
автоматизації технологічних процесів компанія проводить регулярні курси:

«Робота з контролерами VIPA, текстовими дисплеями і операторськими панелями»
Тривалість курсу 5 днів. 
Учасники курсу знайомляться з лінійкою продукції VIPA, зі структурою та загальними поняттями ПЛК, отримують 
практичні навички в їх програмуванні та реалізації мережних комунікацій з використанням текстових дисплеїв і панелей 
оператора. Курс проводиться на базі Національного університету харчових технологій.

«HMI/SCADA-система zenon»
Тривалість курсу 4 дні. 
Даний курс знайомить з можливостями, основними компонентами і методами розробки програмних проектів і дозволяє 
отримати практичні навички побудови систем збору даних, візуалізації і операторського керування  технологічними 
процесами в середовищі zenon компанії COPA-DATA (Австрія). Курс проводиться на базі Національного університету 
харчових технологій та Центру дидактики FESTO.

Щоб вчасно донести інформацію про інноваційні продукти до 
розробників, інженерів і операторів, що беруть участь у процесах 
виробництва, та викладачів вузів, що готують молодих спеціалістів, 
СВ АЛЬТЕРА проводить тематичні безкоштовні семінари у великих 
індустріальних центрах України.
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СВ АЛЬТЕРА одним з важливих напрямків своєї діяльності вважає підтримку навчальних закладів за фахом 
електротехніка та автоматизація технологічних процесів.

В рамках цієї програми компанія надає навчальним закладам на спеціальних умовах обладнання для лабораторій 
і безкоштовно оснащує стендами, плакатами, інформаційними матеріалами. У програмі можуть брати участь вищі 
навчальні заклади, технікуми, центри підвищення кваліфікації на всій території України. Технічні фахівці нашої компанії 
допоможуть у складанні лабораторних робіт і підборі обладнання.

Підтримка навчальних закладів

Також компанія щорічно приймає на практику 
студентів, надає їм можливість отримати навички 
практичної роботи, налаштування складного 
обладнання, ознайомитися з прикладами типових 
застосувань в різних галузях промисловості.
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В даний час обладнанням від СВ АЛЬТЕРА 
вже оснащені наступні навчальні заклади:

1. Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського»

2. Національний університет харчових технологій, Київ

3. Національний гірничий університет, Дніпро

4. Cхідноукраїнський національний університет імені 
Володимира Даля, Сєвєродонецьк

5. Черкаський державний технологічний університет

6. Національний технічний університет 
«Харківський політехнічний інститут»

7. Кременчуцький державний університет 
імені Михайла Остроградського

8. Одеська національна академія харчових технологій

9. Одеська національна академія холоду

10. Національний університет «Львівська політехніка»

11. Запорізька державна інженерна академія

12. Вінницький національний технічний університет

13. Центральноукраїнський національний технічний 
університет, Кропивницький

14. Національний університет кораблебудування імені 
адмірала Макарова, Миколаїв

15. Державний вищий навчальний заклад 
«Миколаївський політехнічний коледж»

16. Донецький національний технічний університет



www.svaltera.ua

Вінниця
21027, вул. Келецька, 53, офіс 503
Тел. (0-432) 56-13-77, 56-14-01 
Моб. 067 430-53-98, 050 413-30-98,
063 241-58-98
vn@svaltera.ua

Дніпро
49064, пр-т Сергія Нігояна, 62
Тел./факс (0-56) 376-92-78
dnepr@svaltera.ua

Донецька і Луганська області
Тел. (0-44) 469-37-74, 469-16-06
Моб. 095 674-30-55
donetskdp@sv-altera.com

Житомир
10029, вул. Степана Бандери, 7,
офіс 212 (2-й поверх)
Тел. (0-412) 48-03-76, 48-03-77      
zhitomir@svaltera.ua

Запоріжжя
69006, пр-т Металургів, 12А
Тел. (0-61) 224-34-80, 701-11-49
Моб. 067 563-04-60
svaltera_zp@svaltera.ua

Івано-Франківськ
76006, вул. В. Симоненка, 23, офіс 308
Тел./факс (0-342) 72-21-22, 72-32-33
i-f@svaltera.ua

Кременчук
39610, пр-т Лесі Українки, 17/11
Тел. (0-536) 75-75-85, 75-75-86
kremenchug@svaltera.ua

Кривий Ріг
50065, вул. В. Матусевича, 37, офіс 1 
Тел. (0-56) 409-32-89,
409-78-10, 405-21-99 
Моб. 096 766-10-17
svaltera_kr@optima.com.ua
k-rog@svaltera.ua

Кропивницький
25001, вул. Можайського, 43,
офіс 5 (3-й поверх)
Тел. (0-522) 33-93-44, 27-31-43
Моб. 068 461-89-80, 066 331-12-51
kirovograd@svaltera.ua

Львів
79000, вул. Симона Петлюри, 27
Тел./факс: (0-32) 297-66-90
Моб. 067 67-67-222
svaltera@svaltera.lviv.ua

Миколаїв
54030, вул. В. Морська, 23, офіс 29
Тел. (0-512) 58-08-12, 58-06-41
Факс (0-512) 58-06-33
nikolaev@svaltera.ua

Одеса
65091, вул. Колонтаївська, 27
Тел./факс (0482) 33-28-60, 33-28-61,
(048) 732-12-77
office@sv-altera.od.ua

Рівне
33003, вул. Гагаріна, 39
Тел. (0-362) 46-05-35, 46-05-37
Факс (0-362) 46-05-36
svaltera@rivne.com                                 

Суми
40004, вул. Реміснича, 35-2 (2-й поверх)
Тел. (0-542) 65-35-01, 65-35-10
Моб. 095 578-16-64, 096 282-19-74 
svaltera_sm@svaltera.ua
svaltera@meta.ua 

Харків
61052, вул. Полтавський шлях, 56,
6-й поверх, к. 606, 604
Тел. (057) 758-72-91, 758-62-12
Моб. 067 713-21-91, 066 158-62-59
svaltera_kh@svaltera.ua

Черкаси
вул. Луценка, 8
Тел. (0472) 63-46-46, 63-36-60, 63-15-63
cherkassy@svaltera.ua 

Кишинів (республіка Молдова)
ICS "ElectroTehnoImport" SRL
str. Gradina Botanica 2/1
Chisinau MD 2002
Tel: (+37322) 99-99-69
Fax: (+37322) 99-99-68 (auto 24h)
www.electroimport.md
elimport@mcc.md

бульвар Вацлава Гавела, 4, м. Київ, 03124, Україна
тел. (44) 496-18-88, факс (44) 496-18-18
office@sv-altera.com
www.svaltera.ua


