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Kompleksowa oferta

• Przygotowanie do remontów

• Czyszczenie osadników, komór 
fermentacyjnych, reaktorów

- czyszczenie WKF
- mycie wysokociśnieniowe
- wymiana złoża

• Modernizacje zbiorników

- uzupełnianie ubytków
- renowacja powierzchni
- antykorozja powłok

• Czyszczenie przepompowni

Climbex - usługi dla branży wod-kan
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Certyfikacje i doświadczenie

• Uprawnienia alpinistyczne IRATA Level 1-3

• Prace w strefach zagrożenia wybuchem m.in. 
grupa II 0, 1, 2 oraz 20, 21, 22

• Specjalistyczne prace w strefie obojętnej -
azotowej

• Oczyszczanie rurociągów pod wycinanie

• Wytwarzanie strefy azotowej do spawania

• Agregaty w wykonaniu ATEX

• Osprzęt pomiarowy, 

• Pomiar uziemienia,

• Pomiar napełnienia

UPRAWNIENIA SPECJALISTYCZNE BRANŻOWE



Technologia AR jako wsparcie 
zarządzania infrastrukturą 
podziemną
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Wysokiej jakości baza danych o infrastrukturze -
podejmowanie decyzji na podstawie precyzyjnych 
informacji i faktów.

Skrócenie czasu realizacji zadań, a tym samym 
ograniczenie do minimum czasu wyłączenia 
infrastruktury.

Przeniesienie dokumentacji papierowej do formatu 
cyfrowego - eliminacja fizycznego ograniczenia dostępu 
do dokumentacji.

Zmiana sposobu pracy i dostępu do informacji 
o infrastrukturze  - praca z urządzeniami mobilnymi 
nadającymi się do pracy w terenie (tablet, smartfon).

1.

2.

3.

4.

Czego szukamy dla polepszenia funkcjonowania biznesu?



www.climbex.pl

Rozwiązanie Climbex - technologia 
rozszerzonej rzeczywistości (AR)

• Wizualizacja obiektów 3D w środowisku pracy

• Wyświetlenie w terenie przebiegu oraz 
informacji o instalacjach podziemnych, 
napowietrznych oraz sieciach 
wewnątrzbudynkowych

• Ułatwia prace konserwatorskie pracownikom 
terenowym

• Minimalizuje potencjalne błędy przy pracach 
odkrywkowych

• Efektywniejsze usuwanie awarii

Climbex - wsparcie zarządzania 
infrastrukturą podziemną
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Źródła danych dla technologii AR

• Dokumentacja powykonawcza - zarówno 
w wersji elektronicznej, jak i papierowej

• Dane z istniejących systemów

• Dane inwentaryzacyjne

• Skaning laserowy 3D

Climbex - wsparcie zarządzania 
infrastrukturą podziemną
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Co możemy zrobić z danymi, aby zrealizować cele biznesowe?
AR - rozszerzona rzeczywistość
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Wartość cyfrowej informacji 
w biznesie
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Co osiągnęliśmy?

• Wsparcie prac projektowych, planistycznych, budowlanych 
i inwentaryzacyjnych

• Detekcja kolizji z istniejącymi elementami infrastruktury

• Optymalizacja współdzielenia informacji o infrastrukturze poza 
miejscem jej przechowywania

• Zwiększenie bezpieczeństwa dostępu do informacji 
o infrastrukturze (możliwość udostepnienia fragmentów sieci)

• Ograniczenie ryzyka zgubienia/ zniszczenia oryginałów 
dokumentacji technicznej

• Skrócenie czasu i ułatwienie lokalizowania obiektów w terenie
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Usługi dodatkowe

Dodatkowe wsparcie

w celu pozyskania aktualnych i pew-
nych danych o istniejących zasobach
sieciowych oraz usprawnienia ich
identyfikacji.

jako materiał dokumentacyjny i refe-
rencyjny do podejmowania decyzji
o remontach, naprawach i inwesty-
cjach.

będące bazą do prowadzenia pomia-
rów, analiz przestrzennych oraz analiz
odkształceń, a także pozwalające na
budowę modeli 3D i BIM.

1 2 3

INWENTARYZACJA I OZNAKOWANIE ZDJĘCIA WYSOKOROZDZIELCZE, 
PANORAMICZNE

SKANOWANIE LASEROWE 3D
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Dodatkowe wsparcie
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Usługi dodatkowe - obszary zastosowań
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Usługi dodatkowe - obszary zastosowań



Zapraszamy do współpracy
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