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D zięki współpracy integratorów systemów z ekspertami z dziedziny automa-
tyki przemysłowej, IT i bezpieczeństwa klientom dużo łatwiej jest sprostać 
wyzwaniom, jakie obecnie stawia przed nimi bazujący na cyfrowych roz-

wiązaniach Przemysł 4.0. W związku z tym od integratorów zajmujących się syste-
mami automatyki w przemyśle oczekuje się wsparcia również w zakresie budowy syste-
mów wpisujących się w koncepcję inteligentnej fabryki, która zakłada pełną integrację 
maszyn i urządzeń z nowoczesnymi systemami zarządzania produkcją. 

W opinii jednego z fachowców zajmujących się integracją systemów automatyki, 
o Przemyśle 4.0 nie można myśleć bez funkcjonowania w czasie rzeczywistym. Jest to 
zrozumiałe, zważywszy na fakt, że interakcje zachodzące pomiędzy ludźmi, maszynami 
i systemami tracą na znaczeniu, gdy zostaną przekroczone określone bariery czasowe. 
„Kluczem do powodzenia systemu zgodnego z założeniami Przemysłu 4.0 jest wspólne 
działanie wszystkich uczestników w czasie rzeczywistym” – wyjaśnia ekspert cytowany 
w artykule pt. „Integracja w kontekście Przemysłu 4.0”.

Dobrego integratora powinny cechować elastyczność, znajomość szerokiej gamy sys-
temów i współpraca z różnymi producentami. Pozwala to na maksymalizowanie wiedzy 
i doświadczenia w branży, a także pozostawanie na bieżąco z najnowszymi technolo-
giami. Współcześni integratorzy muszą być gotowi dostarczać dostosowane do indywi-
dualnych potrzeb rozwiązania integracji systemów dla różnorodnych branż, procesów 
i platform. To podstawowy wymóg w świecie Przemysłu 4.0, o czym można poczy-
tać szerzej na łamach naszego najnowszego dodatku poświęconego integracji systemów 
automatyki, do którego lektury serdecznie Państwa zapraszamy.
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Bohdan Szafrański R ynek integratorów systemów 
automatyki przemysłowej roz-
wija się bardzo szybko. Zgod-

nie z badaniem firmy analitycznej Mar-
kets & Markets osiągnie on w 2022 roku 
wartość 56,05 mld dolarów. W rapor-
cie z badań rynkowych zatytułowanym 
„System Integrator Market for Industrial 

Automation by Service Outlook (Con-
sulting, Hardware and Software), Tech-
nology (SCADA, PLC, PAC, RTU, DCS, 
MES&MOM, PLM, HMI, APC, OTS, 
Safety Automation), Industry and Geo-
graphy – Global Forecast to 2022” ana-
litycy szacują, że w minionym roku miał 
on wartość 41,47 mld dolarów i w ciągu 
kolejnych 5 lat będzie rósł średnio o 5%. 

Wśród głównych czynników rozwoju 
rynku integratorów systemów automa-
tyki przemysłowej wymienia się m.in.: 
rosnące wykorzystanie Internetu Rze-
czy (IoT), coraz większe obawy związane 
z bezpieczeństwem, popyt na tani i ener-
gooszczędny proces produkcyjny, automa-
tyzację procesów dotychczas ręcznie kon-
trolowanych, rozwój technologii związa-
nych z chmurą obliczeniową oraz większe 
zrozumienie roli i znaczenia integrato-

Integracja w kontekście 
Przemysłu 4.0
Obecnie w zakładach produkcyjnych konieczne stało się 
zintegrowanie wielu systemów, w tym również automatyki, w jeden 
spójny organizm. Integratorzy stoją też przed nowym wyzwaniem, 
jakim jest koncepcja Przemysłu 4.0. Jak nowocześnie podejść do 
integracji? Jak integrować zaawansowane systemy automatyki? 
Kiedy można liczyć na szybki zwrot z inwestycji?
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rów systemów, a także oferowanych przez 
nich powiązanych produktów. Oczekuje 
się, że usługa integracji oprogramowania 
będzie również szybko się rozwijać w tym 
pięcioleciu. 

Jak wynika ze wspomnianego opraco-
wania, w 2016 r. integracja oprogramo-
wania stanowiła największą część rynku 
integratorów systemów automatyki prze-
mysłowej. To wynik powszechnej akcep-
tacji wykorzystania oprogramowania do 
automatyzacji, w tym w przemyśle syste-
mów do rozwiązań monitorujących i ste-
rujących. To systemy takie, jak: SCADA, 
DCS, MES i PLM. 

Jeśli chodzi o prognozy, analitycy Mar-
kets & Markets oceniają, że w najbliż-
szych latach najszybszy wzrost odno-
tuje rynek związany z technologiami PLC, 
PAC i RTU. Dotyczą one kontroli proce-
sów, zbierania danych z różnych źródeł 
w zakładach produkcyjnych i wysyłania 
ich do analizy w systemach SCADA lub 
DCS. Wzrost tego segmentu przypisuje 
się coraz szerszemu zastosowaniu syste-

mów kontroli w przemyśle, zwłaszcza jeśli 
chodzi o zdalnie obsługiwane lokalizacje 
miejsc produkcji. Również oczekuje się, że 
w okresie objętym prognozą obie Ameryki 
będą miały największy udział w rynku 
integratorów systemów automatyki prze-
mysłowej dzięki obecności na nim dużych 
firm, takich jak: ABB (Szwajcaria), Sie-
mens (Niemcy), Rockwell (USA), Gene-
ral Electric (USA) i Cameron (USA), które 
dostarczają klientom rozwiązania auto-
matyki przemysłowej za pośrednictwem 
integratorów. Również w krajach tego 
regionu większa jest penetracja przemy-
słu przetwórczego, takiego jak wydoby-
cie i przetwórstwo ropy oraz gazu, prze-
mysłu celulozowego i papierniczego oraz 
chemicznego. Procesy produkcyjne w tych 
branżach są bardzo złożone, stąd duże 
zapotrzebowanie firm na wdrożenia roz-
wiązań automatyzacyjnych. 

W raporcie Markets & Markets wśród 
kluczowych graczy na tym rynku wymie-
niono takie firmy, jak: Wood Group 
Mustang, Prime Controls LP., ATS Auto-
mation, Maverick Technologies, Wun-
derlich – Malec Engineering, Mangan, 
Avanceon, Dynamysk Automation, Tesco 
Controls, Stadler+Schaaf Mess–Und 
Regeltechnik, INTECH Process Automa-
tion, Design Group, CEC Controls, Bur-
row Global i Matrix Technologies.

Przyszłość integratorów
W artykule opublikowanym w lutym 
w „Automation World”, David Green-
field, powołując się na badanie ankie-
towe przeprowadzone razem z CSIA 
(Control System Integrators Association), 
stwierdził, że obecnie zmieniają się rela-
cje pomiędzy przemysłem a integrato-
rami. Choć niezależni integratorzy syste-
mów od dawna odgrywają znaczącą rolę 
w nowoczesnym przemyśle wytwórczym 
i procesowym, to w ciągu ostatniego dzie-
sięciolecia przeszli oni od wykonywania 
zadań wsparcia dla wewnętrznych pro-
jektów inżynieryjnych do integracji pro-
cesów i funkcjonowania całej firmy, co 
wymaga znacznie więcej specjalistycz-
nej wiedzy inżynierskiej. Zwrócono uwagę 
na ograniczoną dostępność doświadczo-
nej kadry inżynierskiej, co może być pro-
blemem dla firm, które same chcą roz-
wijać działy automatyzacji. Staje się ona 
coraz bardziej złożona i wielu użytkowni-
ków końcowych zdecydowało się na zde-

finiowanie obszarów, na których chcą 
się skoncentrować, a pozostałe zlecić te 
działania firmom zewnętrznym. Doty-
czy to zwłaszcza innych ważnych, ale nie-
koniecznie podstawowych obszarów, np. 
takich jak utrzymanie ruchu lub pakowa-
nie gotowych produktów. Warto zauwa-
żyć, że chcąc utrzymać swoją konkuren-
cyjność na rynku, zakłady produkcyjne 
coraz częściej decydują się na pełną inte-
grację automatyzacji w przedsiębiorstwie 
cyfrowym. Cyfryzacja zmienia ich długo-
terminowe podejście do kwestii konku-
rencyjności. Wynika to również z tego, że 
klienci oczekują coraz bardziej zindywi-
dualizowanych produktów. Jeśli chce się 
na takie wymagania szybko reagować, to 
również operatorzy instalacji produkcyj-
nych mają mniej czasu na wprowadzanie 
zmian w produktach. 

Odpowiedzią na takie potrzeby jest na 
przykład system Totally Integrated Auto-
mation (TIA) firmy Siemens. Pozwala on 
czerpać korzyści z digitalizacji, między 
innymi wykorzystując koncepcję cyfro-
wych bliźniaków. W takie technologie 

muszą dziś aktywnie wchodzić integrato-
rzy. W lipcu tego roku podano, że firma 
Turkish Aerospace Industries wybrała 
technologię Siemens PLM Software do 
cyfrowego przekształcania przedsię-
biorstwa. Turkish Aerospace Industries 
jest tureckim centrum technologicz-
nym w zakresie projektowania, rozwoju, 
modernizacji, produkcji, integracji i wspo-
magania cyklu życia zintegrowanych sys-
temów lotniczych, począwszy od platform 
powietrznych ze stałymi i obrotowymi 
wiropłatami do bezzałogowych statków 
powietrznych (UAV) i satelitów. Możli-
wość tworzenia cyfrowych modeli pro-
duktów i operacji produkcyjnych, czyli 
tzw. cyfrowych bliźniaków, ma zapew-
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Otwarte systemy to obec-
nie standard, a ci, którzy 
pozostali przy rozwiąza-
niach z partykularnymi, 
zamkniętymi protoko-
łami, tracą na znaczeniu 
i są wypierani z rynku.
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nić wgląd we wszystkie aspekty podejmo-
wania decyzji dotyczących rozwoju pro-
duktów i operacji produkcyjnych. Jak 
podano, różne grupy pracujące nad tym 
samym projektem będą mogły korzystać 
z tych samych danych, co pozwoli zsyn-
chronizować działania projektowe i pro-
dukcyjne. 

Kolejnym wyzwaniem może być prak-
tyczne wykorzystanie sztucznej inteli-
gencji (AI). Eksperci SAS, lidera anali-
tyki biznesowej i rozwiązań z zakresu 
AI, zwracają uwagę na fakt, że tech-
nologia ta potrzebuje bardzo dużej ilo-
ści danych oraz mocy obliczeniowej nie-
zbędnej do ich przetworzenia – dlatego 
efekty jej działania obserwujemy dopiero 
od kilku lat. Jak podano, korzyści wyni-
kające z wykorzystania tej technologii 
mogą być bardzo duże, np. w automatyza-
cji procesów. Jako przykład zastosowania 
podaje się eksperyment przeprowadzony 
w Chinach, polegający na uruchomie-
niu fabryki prawie w całości obsługiwa-
nej przez roboty. Projekt okazał się sukce-
sem. Odnotowano mniej błędów i wzrost 
wydajności. Specjaliści z SAS wskazują 
trzy kroki, które pozwolą firmom zapa-
nować nad sztuczną inteligencją. Pierw-
szym jest zapewnienie dobrej jakości 
danych, gdyż algorytmy sztucznej inte-
ligencji tworzone są przy wykorzystaniu 
tych danych. Jeżeli jest ich zbyt mało lub 
są nieprawdziwe, system będzie prezento-
wał błędne rezultaty. Jest też ryzyko celo-
wego lub przypadkowego zasilenia sys-
temu fałszywymi informacjami. Kolejne to 
odpowiedni nadzór – projekty związane 
ze sztuczną inteligencją wymagają stwo-
rzenia odpowiedniej polityki i ustalenia, 
kto będzie sprawował nad nimi nadzór. 
Według nich ważne jest przewidywanie 
skutków działania sztucznej inteligencji. 
Dlatego należy się upewnić, że systemy 
wykorzystujące AI działają nie tylko efek-
tywnie, ale dbają również o jakość, a cele, 
które są im stawiane, wzajemnie się nie 
wykluczają. W ocenie specjalistów są to 
wyzwania, które coraz częściej będą sta-
wać przed integratorami.

Wyzwania integracji
Jak wyjaśnia Krzysztof Kamiński, pre-
zes zarządu w firmie ALNEA, wykona-
nie zaawansowanych urządzeń i linii pro-
dukcyjnych wiąże się z dużymi wydat-
kami, czasami nawet wielomilionowymi. 

Dlatego, żeby być pewnym, że pienią-
dze będą dobrze wydane, trzeba wyko-
nać skomplikowane prace analityczno-
-projektowe, które często są pracami 
badawczo-rozwojowymi. W takiej sytu-
acji nie powinno się mówić o integra-
cji, ale o pracy inżynierskiej. Dlatego 
jego zdaniem firma integracyjna powinna 
mieć duże doświadczenie w prowadzeniu 
takich projektów. Ponadto musi posiadać 
odpowiednie do tego narzędzia. ALNEA 
np. korzysta z oprogramowania 3D (Solid 
EDGE, NX, Sim Pro), a obecnie wdraża 
do oferty modelowanie w świecie wir-
tualnym. To oznacza, że przed przystą-
pieniem do fizycznej produkcji urządze-
nia można obejrzeć swój produkt w świe-
cie wirtualnym, wykorzystując gogle VR. 

Dlatego, jak podsumowuje ekspert, tak 
ważne są narzędzia do modelowania 3D, 
park maszynowy, odpowiednio wykwa-
lifikowani i doświadczeni pracownicy, 
doświadczenie w prowadzeniu projektów, 
znajomość bieżących rozwiązań technicz-
nych z dziedziny automatyki i robotyki, 
ale też własne rozwiązania techniczne, 
takie jak np. pakiet lutujący dla robo-
tów przemysłowych – ZEUS czy trójwy-
miarowy system pozycjonowania robotów 
w przestrzeni – HORUS. 

Krzysztof Kamiński zwraca również 
uwagę przedstawicieli zakładów przemy-
słowych na to, że nie ma dwóch takich 
samych procesów produkcyjnych i zakła-
dów produkcyjnych. Dlatego projekty 
zautomatyzowanych i zrobotyzowanych 
urządzeń oraz linii produkcyjnych zawsze 
są związane z ryzykiem. Bardzo czę-
sto projekty takich urządzeń są niepo-
wtarzalne, czyli – jak się potocznie mówi 
– „szyte na miarę”. Dlatego przed przy-
stąpieniem do współpracy z daną firmą 
warto przede wszystkim zapoznać się 
z jej portfolio (realizacjami). Stopień ich 
skomplikowania może dać obraz kon-
trahenta – im bardziej zaawansowane 
i skomplikowane urządzenia wykonał, 
tym większe prawdopodobieństwo, że 
wywiąże się on z projektu w odpowied-
niej jakości oraz w założonym budżecie 
i czasie. Drugim elementem jest dobór 
firmy pod kątem jej możliwości finanso-
wych. Realizacja wielomilionowych pro-
jektów wiąże się z dużymi nakładami ze 
strony integratora. Są to projekty wie-
lomiesięczne, czasami nawet wielolet-
nie. W tym czasie firma przyjmująca zle-
cenie musi utrzymać personel, zakupić 
podzespoły oraz ponieść koszty stałe. Im 
firma jest większa i bardziej doświad-
czona, tym ma większe możliwości uzy-
skania kredytowania takich zleceń. Ważne 
jest też zaplecze techniczne firmy. Warto 
dowiedzieć się, czy ma ona własny dział 
konstrukcyjny, kierowników projektu, 
maszyny i urządzenia produkcyjne oraz 
załogę bezpośrednio produkcyjną. Można 
niestety wciąż natrafić na małe firmy, cza-
sami jednoosobowe, które opierają się 
głównie na podwykonawcach. Taka orga-
nizacja pracy, zdaniem Krzysztofa Kamiń-
skiego, nie wróży sukcesu.

Przemysł 4.0
W każdym aspekcie naszego życia, 
w tym również w przemyśle, trwa proces 
intensyfikacji wymiany informacji, także 
bezpośrednio pomiędzy urządzeniami 
(M2M – Machine to Machine). Według 
ocen Gartnera do roku 2020 Internet 
Rzeczy (IoT), w tym przemysłowy Inter-
net Rzeczy (IIoT), obejmie ponad 26 mld 
jednostek. Do niedawna zakład prze-
mysłowy działał na kilku oddzielnych 
poziomach. Dziś podstawą jest przepływ 
danych zbierany i analizowany w cza-
sie rzeczywistym. Celem gromadzenia 

Choć niezależni integrato-
rzy systemów od dawna 
odgrywają znaczącą rolę 
w nowoczesnym przemy-
śle wytwórczym i proce-
sowym, to w ciągu ostat-
niego dziesięciolecia 
przeszli oni od wykony-
wania zadań wsparcia dla 
wewnętrznych projektów 
inżynieryjnych do inte-
gracji procesów i funkcjo-
nowania całej firmy, co 
wymaga znacznie więcej 
specjalistycznej wiedzy 
inżynierskiej.
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większej ilości danych, przechowywa-
nia i analizowania jest przekształcenie 
ich w użyteczne informacje, które poma-
gają w zmianie procesów lub sprzętu, co 
pozwala zwiększyć produktywność, obni-
żyć koszty i poprawić wydajność energe-
tyczną oraz poziom zadowolenia klien-
tów firmy. Obecnie integratorzy systemów 
zaczęli ściśle współpracować z eksper-
tami z dziedziny automatyki przemy-
słowej, IT i bezpieczeństwa, aby pomóc 
klientom w pokonywaniu wyzwań stawia-
nych przez koncepcję Przemysłu 4.0. Dla-
tego od integratorów zajmujących się sys-
temami automatyki w przemyśle oczekuje 
się wsparcia również w zakresie budowy 
systemów zgodnych z koncepcją nowocze-
snej produkcji, czyli Przemysłu 4.0. 

Jak zauważa Wacław Bylina, inży-
nier sprzedaży Systemu Asix w firmie 
ASKOM, Przemysł 4.0 to klucz do suk-
cesu. Choć dla niektórych pojęcie „Prze-
mysł 4.0” jest wciąż czysto abstrakcyjne, 
traktowane jako wymysł naukowców czy 
futurystów, to dla firmy, którą reprezen-
tuje, jest tylko zdefiniowaniem i nazwa-
niem tego, z czym mierzy się ona już od 
ćwierćwiecza, czyli od początku działania. 
Tworzyły ją osoby mające już wcześniej 
doświadczenie we wdrażaniu nowych 
technologii w przemyśle i w budowie sys-
temów czasu rzeczywistego. O Przemy-
śle 4.0 nie można myśleć bez funkcjo-
nowania w czasie rzeczywistym. Jest 
to oczywiste, bo interakcje zachodzące 
pomiędzy ludźmi, maszynami i syste-
mami tracą na znaczeniu, jeśli przekro-
czone zostaną określone bariery czasowe. 
Jak dodaje, kluczem do powodzenia sys-
temu zgodnego z założeniami Przemysłu 
4.0 jest czas i wspólne działanie wszyst-
kich uczestników w czasie rzeczywistym. 
Zakłada on wielokierunkową wymianę 
danych w ramach sieci uczestników pro-
cesu. Dla realizatora systemu automa-
tyki oznacza to konieczność zapewnie-
nia możliwości jego sprzęgnięcia z urzą-
dzeniami własnego projektu, jak również 
z urządzeniami i systemami już istnieją-
cymi i, co nawet ważniejsze, potencjal-
nie istniejącymi w zakresie działania pro-
jektowanego systemu w przyszłości. 
Musimy zatem rozpoznać obecne środo-
wisko pracy projektowanego rozwiązania, 
ale również przewidzieć, jakie powiąza-
nia systemowe mogą się pojawić w przy-
szłości. Według Wacława Byliny tu rów-
nież wystepuje pierwsza trudność: inwe-

stor nie zawsze ma wizję wybiegającą 
wprzód, w kierunku nadchodzących 
wymagań i możliwości. Dlatego projek-
tant musi trzymać rękę na pulsie tren-
dów w rozwoju techniki, a także powi-
nien mieć przede wszystkim techniczną 
wyobraźnię oraz zdolność przewidywania, 
jakie wymagania będą stawiane syste-
mowi w przyszłości, a także, jakie wyma-
gania będzie miał w przyszłości inwestor. 
To często projektant wskazuje zamawiają-
cemu możliwości „wyciśnięcia” z systemu 
innych, dotąd niedostrzeganych funkcji, 
informacji i wskazuje korzyści z ich wyko-
rzystania. Jak wynika z praktyki inżynier-
skiej Wacława Byliny, firma często spoty-
kała się z zamawiającymi, którzy potrze-
bowali jedynie rozwiązania doraźnych 
problemów oraz nie dostrzegała szansy, 
jaka przy takiej inwestycji i modernizacji 
się pojawia, na poprawę jakości, a także 
ułatwienie dostępu do informacji. Dlatego 
pojawił się drugi klucz do systemu zgod-
nego z koncepcją Przemysłu 4.0, czyli 
informacja. Firma, którą reprezentuje, od 
zawsze w swoich rozwiązaniach starała 
się przełamywać bariery pojawiające się 
na trasach przepływu informacji, rozumie-
jąc, że systemy automatyki, powiązane 
z systemami nadrzędnymi, nie powinny 
być izolowanymi bytami. Dlatego nie 
godzi się na politykę niektórych produ-
centów, zastrzegających protokoły komu-
nikacyjne, uniemożliwiających dostęp do 
danych z ich urządzeń. Zmuszało to do 
przełamywania barier stawianych na dro-
dze informacji. 

Nowoczesny system to system otwarty, 
oparty na standardach komunikacyjnych 
i publicznych protokołach transmisji. Zda-
niem Wacława Byliny kolejnym kluczem 
do sukcesu jest właśnie otwartość sys-
temu, rozumiana jako łatwość dzielenia 
się informacją z każdym, kto jej potrze-
buje – z człowiekiem, inną maszyną lub 
systemem. Otwarte systemy to obecnie 
standard, a ci, którzy pozostali przy roz-
wiązaniach z partykularnymi, zamknię-
tymi protokołami, tracą na znaczeniu 
i są wypierani z rynku. Dziś rządzą stan-
dardy. Obecnie nawet stosunkowo małe 
firmy, można nawet przyjąć, że wyizolo-
wane z wielkiej gry ekonomicznej, dzia-
łające trochę na uboczu, dostrzegają 
konieczność inwestycji w takie systemy. 
Mały gracz wchodzi do gry, gdy zostanie 
dostrzeżony przez większego gracza, kor-
porację, jako kooperant, dostawca mate-

riałów i półproduktów. Aby móc budować 
systemy współgrające w ramach Prze-
mysłu 4.0, trzeba szybko dostosowywać 
swój produkt do wymagań, jakie poja-
wiają się w przemyśle i do potrzeb zgła-
szanych przez inwestorów. Firma opra-
cowała między innymi sterowniki do 
modnych ostatnio standardów komuni-
kacyjnych REST i OPC UA, oferuje też 
pełne wsparcie dla środowisk wirtualnych 
i chmurowych. Jak podkreśla ekspert, 
istotnym elementem w procesie pozo-
staje stale człowiek, operator. Bez spraw-
nego, intuicyjnego sprzęgu z technologią 
nie ma mowy o nowoczesnym procesie 
produkcyjnym. Operator musi być aktyw-
nym uczestnikiem procesu, wykonując 
sterowania, odbierając informację z pro-
cesu, ale również będąc „prowadzonym 
za rękę” przez system SCADA. Dobrym 
przykładem może być wyświetlanie filmu 
instruktażowego dla kontrolerów jakości, 
informującego, jakie czynności mają oni 
wykonać na danym stanowisku montażo-
wym. Informacje, które powstają na styku 
warstwy sterowania bezpośredniego (PLC) 
i systemu klasy SCADA, muszą być umiej-
scowione w czasie procesu, a otwartość 
– jak podkreśla Wacław Bylina – pozwala 
zapewnić, by projektowany system współ-
grał z innymi elementami wielkiej gry, 
jaką jest Przemysł 4.0. Trudno się z tą 
opinią nie zgodzić. 

Podsumowując, dobrym integrato-
rom systemów potrzebna jest elastycz-
ność, znajomość szerokiej gamy syste-
mów i praca z różnymi producentami. 
Pozwala to na maksymalizowanie wie-
dzy i doświadczenia w branży, a także 
pozostawanie na bieżąco z najnowszymi 
technologiami. Współcześni integrato-
rzy muszą być gotowi dostarczać dosto-
sowane do indywidualnych potrzeb roz-
wiązania integracji systemów dla różno-
rodnych branż, procesów i platform. To 
podstawowy wymóg w świecie Przemy-
słu 4.0.

Bohdan SzafrańskiBohdan Szafrański jest od początku lat 90. 
związany z branżą informatyczną. Ukoń-
czył studia podyplomowe z zakresu infor-
matyki i telekomunikacji na Politechnice 
Warszawskiej. Zajmował się zagadnie-
niami normalizacyjnymi w Polskim Komi-
tecie Normalizacyjnym. Publicysta, dzien-
nikarz. Obecnie publikuje m.in. w prasie 
specjalistycznej skierowanej do odbiorców 
z branży automatyki przemysłowej. 
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Integracja technologii IIoT 
w celu maksymalizacji 
działań operacyjnych w fabryce
Dążąc do zapewnienia sobie możliwości wglądu w informacje 
i efektywnego ich wykorzystania w obsłudze procesów przemysło-
wych, warto pomyśleć o integracji działań operacyjnych, zastoso-
waniu systemów IT oraz implementacji bardziej efektywnych 
rozwiązań Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT).

Michael Risse R edakcja Control Engineering (CE) 
poprosiła Michaela Risse, wice-
prezesa firmy Seeq, o wyjaśnienie, 

jak sterowanie, automatyka i implementa-
cja dodatkowego oprzyrządowania mogą 
pomóc w integracji systemów przemysło-
wych z wykorzystaniem technologii IIoT. 
Okazuje się, że integracja działań opera-
cyjnych i systemów IT może być łatwiej-
sza, jeśli zastosuje się kilka poniższych 
wskazówek.

CE: Jakie technologie są najczęściej 
brane pod uwagę podczas wdrażania 
rozwiązań IIoT w obszarze automa-
tyki i działań operacyjnych? Jakie tech-
nologie często są pomijane, a należy je 
uwzględniać?
Risse: Podstawowe komponenty i systemy 
IIoT są obecne w automatyce przemysło-
wej od dziesięcioleci: czujnik, systemy 
zbierania danych, aplikacje, przechowy-
wanie danych i ich analiza. To, co jest 
szczególnie potrzebne, to wgląd w te dane 
w celu poprawy m.in. jakości, wydajno-
ści, zysku oraz bezpieczeństwa.

Większość podnoszonych obecnie 
i obiecujących kwestii związanych z cyfry-
zacją oraz IIoT dotyczy wykorzystania tej 
technologii na potrzeby dostępu do infor-
macji w przypadku produktów, urządzeń, 
elementów, które jeszcze nie korzystają 
z tego rozwiązania (połączone samochody, 
inteligentne lodówki, inteligentne miej-
sca parkingowe itd.). Działania te mają na 

celu rozwiązanie tych samych problemów, 
z którymi borykają się zakłady przemy-
słowe, a środkami pozwalającymi na osią-
gnięcie tego celu są: stosowanie analityki 
predyktywnej, możliwość wglądu w dzia-
łania operacyjne oraz zdalny dostęp do 
urządzeń, modułów oddalonych od sie-
bie. Następnym krokiem jest zwiększe-
nie zasięgu do innych partnerów, w górę 
łańcucha dostaw oraz w dół (do klien-
tów), jak również między organizacjami 
(x-plants).

W przypadku zastosowań przemy-
słowych IIoT stanowi nową technolo-
gię, głównie ze względu na wykorzystanie 
innowacyjnych rozwiązań, zwiększających 
możliwości oraz obniżających koszty ope-
racyjne, takich jak: 

 → chmura: łączność, zbieranie danych, udo-
stępnianie, prostota;

 → czujniki: więcej, taniej, bezprzewodowo, 
szybsze przetwarzanie, architektura 
OPC (UA) i wsparcie protokołów MQQT 
(Meesage Queuing Telemetry Transport);
 → analiza: więcej danych może zostać wyko-
rzystanych do zapewnienia lepszego 
wglądu poprzez implementacje nowego 
podejścia. Platformy software’owe (opro-
gramowanie) sprawiają, że jest to możliwe 
dzięki użyciu technologii, takich jak Big 
Data, mechanizmy uczenia maszynowego 
(machine learning), otwarte środowiska 
(open source) itd.;
 → modele biznesowe: zdalne monitorowa-
nie zasobów przez dostawców, co zwięk-
sza zaufanie i zmniejsza ryzyko.

CE: W jaki sposób sterowanie, automa-
tyka i oprzyrządowanie mogą pomóc 
w integracji i zastosowaniu IIoT?
Risse: Żeby w ogóle tak się stało, należy 
pamiętać o tym, by trzymać się przykładu 
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biznesowego, zaczynać od małych rzeczy i sukcesywnie two-
rzyć wartość. Nie należy też zbytnio przesadzać – projekty 
IIoT często są za drogie i zbyt czasochłonne w implementa-
cji. Warto pamiętać o tym, żeby znaleźć miejsce na inwestycje 
typu greenfield oraz brownfield (greenfield to inwestycje reali-
zowane na terenie dotychczas niezabudowanym i bez infra-
struktury, natomiast brownfield to rodzaj inwestycji realizo-
wanych przez ponowne wykorzystanie terenów, budynków 
lub obiektów infrastruktury przemysłowej). Chodzi o stwo-
rzenie czegoś nowego w czymś, co już istnieje (sposób reali-
zacji powinien zależeć od tego, co jest dla nas najważniejsze – 
jakość składników, zużycie energii, zgodność emisji itd.). Na 
przykład:

 → przyzakładowy dział rozwoju: moduł minikomputera Rasp-
berry Pi, wykorzystany do śledzenia danych z czujników 
w sieci bezprzewodowej w celu informowania i interpretacji 
danych z czujnika;

 → inwestycje średnich rozmiarów: chmura IIoT dla zasobów 
odłączonych od platformy systemowej zakładu (zasobów zdal-
nych) wpływa na poszerzenie grona operatorów mających 
dostęp do danych oraz stwarza inżynierom większe możliwo-
ści optymalizacji;

 → inwestycje dużych rozmiarów: centrum zdalnego monitoro-
wania w celu centralizacji działań operacyjnych.

CE: W jaki sposób tworzona jest wartość dodana i ile ona 
wynosi w przypadku integracji operacji i systemów IT?
Risse: Wartość nie musi przekładać się jedynie na konkretne 
pieniądze. Może to być także bezpieczeństwo lub jakakolwiek 
inna korzyść ważna dla organizacji, jak np. zgodność z regu-
lacjami prawnymi. Wartość zawiera się w czasie, w jakim 
chcemy osiągnąć poprawę. Innymi słowy, im szybciej ją osią-
gniemy, tym większa jest wartość dodana. Wgląd w dane sam 
w sobie jest ogromną wartością. Szybkie uzyskanie wglądu 
w dane jest wykładnikiem (lub mnożnikiem) wartości, więc 
im szybciej uzyskamy taką możliwość, to będzie to wykładni-
kiem wartości (lub mnożnikiem). To, jaką wartość stworzymy, 
zależy od wglądu w procesy.

Wielu dostawców uwielbia rozmawiać o czujnikach, sie-
ciach bezprzewodowych czy innych technologiach, jednakże 
ostatecznie celem wykorzystania tych rozwiązań jest zwięk-
szenie zysku poprzez szybszy wgląd w proces i szybsze i sku-
teczniejsze reagowanie. Oczywiście wartość sama może sta-
nowić możliwość wglądu w dane – w ten sposób myśli wielu 
przedsiębiorców, którzy chcieli już wcześniej wprowadzić to 

Artur Tkacz
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rozwiązanie w swojej firmie. Obecnie jest 
to opłacalne, ponieważ koszt związany 
z możliwością wglądu w dane jest niższy 
niż miało to miejsce w przeszłości (tańsze 
przechowywanie danych, ich pozyskiwa-
nie, nowe metody analiz, szybszy wgląd). 
Technologie IIoT to postęp w rozumieniu 
niższych kosztów dla większości podze-
społów w tego typu systemach.

CE: W jaki sposób analizowanie danych 
pomaga interpretować istniejące dane 
i tworzyć dodatkowe informacje w przy-
padku połączenia oddzielnych systemów?
Risse: Analiza danych jest bardzo 
pomocna, ponieważ jednym z czynników 
udanego wdrożenia technologii i koncepcji 
organizacyjnej IIoT jest wykorzystywanie 
innowacji w technologiach analizujących 
w taki sposób, aby specjalista w danej 
dziedzinie mógł szybciej dostrzec ważne 
informacje. Pozwala to odpowiedzieć na 
dotychczas stawiane pytania – otrzyma-
nie na nie odpowiedzi było do tej pory za 
trudne lub zbyt czasochłonne z uwagi na 
stosowanie tradycyjnych narzędzi takich 
jak arkusze.

Zatem w przypadku dostępnych 
danych istnieje duży potencjał w już zgro-
madzonych informacjach, bez względu 
na fakt, gdzie się one znajdują. Ana-
liza danych pomoże uprościć definiowa-
nie kontekstu danych poprzez nadanie 
im znaczenia. Poprzednio było to robione 
ręcznie, głównie przez wspomnianych 
specjalistów określonych dziedzin w pro-
gramie Microsoft Excel lub jako część 
dużego projektu IT. Teraz może to zrobić 
w zasadzie każdy specjalista – technolog. 
W przypadku nowych źródeł danych ma 
to jeszcze większe znaczenie. Być może 
odpowiedzią są tzw. data lakes lub data 
roll-ups – w odniesieniu do wielooddzia-
łowego przedsiębiorstwa. W każdym razie 
należy pamiętać o tym, że dane zebrane 
w jednym miejscu bez odpowiedniej ana-
lizy mogą przyprawić jedynie o jeszcze 
większy ból głowy.

CE: Jaką inną cenną wskazówkę na 
temat integracji IIoT może pan dać 
naszym czytelnikom?
Risse: Należy mieć na uwadze wszystkie
systemy wymagające nowych mechani-

zmów gromadzenia danych. Zwykle to nie 
dane są problemem, lecz sposób ich ana-
lizy w celu zdobycia informacji potrzebnej
do wglądu w proces. Zaczynanie od ma-
łych rzeczy nie powinno od razu wymagać 
od nas podejmowania działań związanych 
z Big Data lub chmurami danych.

Musi istnieć coś pomiędzy podej-
ściem zbyt globalnym (prace związane 
z IT trwają nieustannie) oraz zbyt lokal-
nym (przyfabryczne działy rozwoju bez 
ustandaryzowanych narzędzi i procedur). 
To coś może być zaimplementowane przez 
rozwiązywanie bieżących problemów. 
Nawet jeśli porzucimy projekt z powodu 
niepowodzenia, może on dostarczyć wie-
dzy na temat tego, co jest nam potrzebne 
i jak możemy podejmować lepsze i szyb-
sze decyzje, przy niskim koszcie imple-
mentacji. Jeżeli brakuje lokalnych inicja-
tyw, należy się spodziewać, że konkuren-
cja prześcignie opieszałych. Żeby do tego 
nie dopuścić, warto zabrać się do pracy 
już teraz.

Michael RisseMichael Risse jest wicedyrektorem 
w firmie Seeq Corp. 

↗ Rys. Wgląd w przedstawione graficznie dane umożliwia ekspertom bezpośrednią interakcję w celu rozwiązywania problemów, bez pomocy 
specjalistów zajmujących się obróbką danych i personelu IT.
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S ie  produkcyjna to ju  nie tylko czujni-
ki przemys owe czy uk ady wykonaw-
cze – to przede wszystkim inteligentne 

urz dzenia sieciowe wyposa one w interfejs 
Ethernet, który zapewnia kompatybilno , 
uniwersalno  i elastyczno  konfiguracji.

czy tak e wiele urz dze  w obr bie tej 
samej sieci. Taki trend sprawia, e w zawrot-
nym tempie ro nie wykorzystanie adresów IP. 
Nawet dzielenie wi kszych systemów na pod-
grupy logiczne ma swoje granice. W wielu 
systemach brak wolnych adresów IP to pro-
blem dnia dzisiejszego.

Rozwi zanie: technologia BEEP
W odpowiedzi na ten problem firma Turck 
prezentuje now  technologi  – Backplane 
Ethernet Extension Protocol. BEEP to narz -
dzie, które daje u ytkownikowi mo liwo  
budowania o wiele bardziej skonsolidowa-
nych systemów, zmniejsza czas przestoju, 
ogranicza koszty sprz tu, zapewnia standa-
ryzacj . W technologi  BEEP s  wyposa one 
kompaktowe modu y firmy Turck serii TBEN-
-L/S oraz FEN20.

W tak utworzonej sieci znajduje si  jeden 
(BEEP) master. U ytkownik mo e do niego 
pod czy  a  do 32 urz dze  slave, przy czym 
rozmiar danych procesowych wymienianych 

z masterem nie mo e przekroczy  480 baj-
tów. Wszystkie urz dzenia slave i master 
powinny by  po czone w topologii liniowej. 
Ca o  b dzie widziana z poziomu nadrz d-
nego sterownika PLC pod jednym adresem IP. 
Dzi ki zmniejszeniu liczby aktywnych po -
cze , które widzi PLC, u ytkownik mo e two-
rzy  sie  z o on  z bardzo wielu modu ów 
I/O, nie ponosz c przy tym kosztów zwi za-
nych z zakupem drogiego sterownika, pozwa-
laj cego na obs ug  wielu urz dze  (adre-
sów IP).

Odporno  na awari
Master BEEP magazynuje dane konfiguracyj-
ne poszczególnych slave’ów – w razie wymia-
ny danego modu u na nowy automatycz-
nie przepisze do niego parametry, skracaj c 
czas przestoju i ograniczaj c wymagane kosz-
ty wymiany. 

Pe na kompatybilno
Technologia BEEP jest kompatybilna ze 
wszystkimi standardowymi komponentami 
Ethernet i nie wymaga stosowania specjal-
nych urz dze  sieciowych. Przeznaczona do 
kompaktowych modu ów firmy Turck w wer-
sji Multiprotocol znajdzie zastosowanie w 
sieciach Profinet, Ethernet/IP i Modbus-TCP.

Jeden adres 
– wiele mo liwo ci
Technologia BEEP firmy Turck optymalizuje adresowanie w obr bie 
sieci Ethernet. Dzi ki nowemu rozwi zaniu pod jednym adresem 
sieciowym mo emy posiada  wiele modu ów I/O.

FIRMA PREZENTUJE

Rys. 1. Technologia BEEP 
umo liwia pod czenie 
kilku urz dze  pod 
jednym adresem przy 
zachowaniu topologii 
liniowej.

Turck 02 art spons cs6 press.indd   5 2018-08-16   14:32:37

INTEGRATORZY 2018/2019  

http://www.turck.com


10 INTEGRATORZY 2018/2019

Integratorzy  2018/2019

CE Polska: Firmy integratorskie są, 
mówiąc ogólnie, swego rodzaju łączni-
kiem między urządzeniami, technolo-
giami i ludźmi oczekującymi poprawy 
procesów w swoich zakładach. Do czego 
dokładnie sprowadza się rola integra-
tora? Jakie są jego obowiązki?

Rola integratora zaczyna się w praktyce 
już na etapie przygotowania projektu. Bez 
względu na to, czy integrator pracuje ze 
swoim długoletnim klientem, czy odbywa 
wizję lokalną przy okazji całkowicie 
nowego przetargu, jego wiedza i doświad-
czenie stanowią często dużą wartość przy 

Polscy integratorzy nie mają się 
czego wstydzić…
Niezależnie od tego, czy w grę wchodzi automatyzacja procesów 
produkcyjnych, uruchomienie nowej linii w zakładzie, czy też 
wdrożenie zrobotyzowanego stanowiska, doświadczony integrator 
z pewnością poradzi sobie z tym zadaniem. Na pytania dotyczące 
roli integratora, korzyści płynących z korzystania z usług firm 
integratorskich oraz specyfiki polskiego rynku w tym obszarze, 
odpowiada Paweł Gałązka, prezes firmy PRO-CONTROL z Warszawy.

planowaniu modernizacji. W praktyce to 
integrator jest najbliżej nowoczesnych roz-
wiązań i na bazie własnych wdrożeń jest 
w stanie zaproponować sprawdzone, bez-
awaryjne i wydajne rozwiązanie. Zarówno 
znajomość danej branży, dostępnych na 
rynku rozwiązań sprzętowych czy softwa-
re’owych, jak i ogólne doświadczenie 
pozwalają na takie zaprojektowanie insta-
lacji, aby już sam etap wdrożenia przebie-
gał bezproblemowo. Stąd rola integratora 
nie sprowadza się jedynie do oprogramo-
wania, instalacji i wdrożenia konkretnego 
rozwiązania.

Czy często zdarza się, że przedsiębiorcy 
realizują projekt wyłącznie własnymi 
siłami, nie korzystają z usług integra-
tora? Czy takie realizacje mają szanse 
na powodzenie?
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Wszystko zależy od tego, czy dany przed-
siębiorca dysponuje odpowiednimi zaso-
bami we własnych szeregach. Zdecydowa-
nie widać jednak tendencję do ogranicza-
nia rozmiarów własnych działów UR czy 
automatyki i przenoszenia tych zadań na 
firmy integratorskie. Ma to wiele korzy-
ści. Po pierwsze pozwala na zapewnie-
nie dużej elastyczności bez konieczności 
ponoszenia kosztów wynagrodzeń przez 
12 miesięcy w roku. Po drugie, jak już 
wspominałem wcześniej, różnorodność 
doświadczeń zdobytych przez integratora 
pozwala zaproponować często dużo lepsze 
rozwiązania, sprawdzone w praktyce na 
innych obiektach.

Jakie korzyści wiążą się z powierzeniem 
projektu firmie integratorskiej? Czy 
projekty realizowane przez integratora 
zawsze są lepsze od tych realizowanych 
na własną rękę?
Oczywiste jest, że należy się kierować 
oceną kompetencji i doświadczenia inży-
nierów reprezentujących danego integra-
tora, ale także jego możliwościami finan-
sowymi w zakresie realizacji tematu 
w interesującym klienta rozmiarze. To 
zwykle idzie w parze także z zasobami 
danego integratora. Zaletą współpracy 
z większą firmą inżynierską, zatrudniającą 
kilkudziesięciu czy już nawet kilkunastu 
projektantów i programistów, jest to, że 
w przypadku powstania sytuacji awaryj-
nej zawsze będzie partner do współpracy 
po drugiej stronie, znający standardy 
i dany obiekt. W przypadku małych firm, 
często jedno- lub kilkuosobowych, może 
się okazać, że w gorącym okresie urlopo-
wym czy świątecznym klient zostanie ze 
swoim problemem zupełnie sam.

Wybór odpowiedniego integratora to 
z pewnością połowa sukcesu... Na co 
należy zwracać uwagę, wybierając firmę 
integratorską?
Często spotykamy się z integratorami lub 
producentami maszyn i urządzeń z kra-
jów UE i zdecydowanie muszę stwierdzić, 
że polskie firmy nie mają się czego wsty-
dzić. Reprezentują porównywalny, a cza-
sem nawet wyższy poziom techniczny 
i – co często jest kluczowe w trudnych 
sytuacjach – ich przewagą jest większa 
elastyczność oraz zdolność do rozwiązy-
wania nietypowych problemów. A konku-
rencja, jak w każdej branży, jest duża. Na 
szczęście ostatnie lata pokazują, że coraz 

więcej klientów oczekuje usługi na wyso-
kim poziomie, dostawy wysokiej klasy 
systemu i dobrej obsługi powdrożeniowej. 
Natomiast jeśli chodzi o cenę, ten czynnik 
z pewnością jest wciąż istotny, jednak nie 
zawsze przeważa o wyborze wykonawcy.

Często odnoszę także wrażenie, że 
rodzimi integratorzy chętniej sięgają po 
nowości zarówno w zakresie sprzętu, jak 
i nowoczesnych rozwiązań informatycz-
nych, które stały się dziś nieodłącznym 
elementem prawie każdej modernizacji. 

Jak ocenia Pan polski rynek integratorów 
systemów automatyki? Czy panuje na 
nim duża konkurencja? Jak przedstawia 
się ten rynek na tle Europy Zachodniej?
Jeżeli spojrzeć na ilość modernizacji czy 
rozbudowy zakładów produkcyjnych, to 
zdecydowanie trzeba przyznać, że jest 
teraz dobra koniunktura dla firm inte-
gratorskich. Raczej borykamy się z bra-
kiem zasobów inżynierskich niż z bra-
kiem pracy. Ale należy pamiętać o tym, że 
nasza branża jest dość ściśle powiązana 
z ogólnym stanem gospodarki. Biorąc jed-

nak pod uwagę naturalne cykle występu-
jące w obszarze inwestycji i brak wyraź-
nych działań w tym obszarze ze strony 
państwa, można się niebawem spodzie-
wać spowolnienia, co z pewnością prze-
łoży się także na naszą branżę. 

Obecnie na rynku działa wiele firm inte-
gratorskich. Czym powinien się wyróż-
niać integrator, chcąc zdobyć przewagę 
nad konkurencją?
Jeżeli chodzi o wyzwania, to branża bazu-

jąca na rozwoju i postępie technologii jest 
pod ciągłą presją. Z jednej strony klienci 
oczekują innowacyjności, nowoczesnych 
rozwiązań, które pozwalają optymalizo-
wać zarządzanie produkcją oraz koszty – 
związane nie tylko z produkcją, ale także 
utrzymaniem całej infrastruktury telein-
formatycznej. Z drugiej strony oczekują 
oni rozwiązań sprawdzonych, niezawod-
nych, co wciąż stanowi priorytet. Dlatego 
wydaje się, że rolą integratora jest dobór 
takich rozwiązań, które zagwarantują bez-
pieczny rozwój automatyzacji. 
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Wykorzystanie integracji systemów 
do optymalizacji procesu produkcji
Kluczowe procesy w cyklu produkcyjnym muszą być usieciowione w celu optymalizacji 
wydajności produkcji oraz funkcjonowania zakładu przemysłowego.

Javier Jiménez Obecnie coraz więcej zakładów pro-
dukcyjnych staje się inteligent-
nymi fabrykami na skutek wyko-

rzystywania do optymalizacji produkcji 
najnowszych innowacji technologicznych 
takich jak Internet Rzeczy (IoT – Internet 
of Things). Wszystkie te innowacyjne roz-

wiązania wymagają możliwości zbierania, 
udostępniania i przetwarzania strumieni 
danych.

 Jeśli jednak wszystkie odrębne sys-
temy używane do zarządzania każdą 
wydzieloną fazą procesu produkcji tworzą 
tzw. silosy danych (czyli zatrzymują swoje 
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Przemysłowy sprzęt 
i maszyny

Produkcja

Agregacja
danych

Kafka

InsightEdge
Spark

Handel i ciężki sprzęt

Automatyka budynkowa

Sprzęt medyczny 
i dla opieki zdrowotnej

Pojazdy

dane tylko dla siebie), to personel kierow-
niczy fabryk nie jest w stanie uzyskiwać 
praktycznych informacji, których potrze-
buje. Umożliwienie swobodnego prze-
pływu informacji przez każdy etap cyklu 
produkcyjnego dzięki sieciowej integracji 
jest konieczne, aby utorować zakładowi 
drogę ku fabryce przyszłości.

Zintegrowany system zarządzania zaso-
bami przedsiębiorstwa (ERP – Enterprise 
Resource Management), system realiza-
cji produkcji (MES – Manufacturing Exe-
cution System) oraz platforma zarządzania 
cyklem życia produktu (PLM – Product 
Lifecycle Management) umożliwiają kom-
pleksowe wdrożenie koncepcji Przemy-
słu 4.0 poprzez połączenie w sieci pod-
stawowych systemów zakładu i dostar-
czanie kierownictwu fabryk wszystkich 
niezbędnych, a zarazem skorelowanych 
danych. Dzięki nim personel kierowniczy 
otrzymuje potrzebne praktyczne informa-
cje i może podejmować decyzje, których 
konsekwencją jest lepsza jakość wyrobów 
oraz większa wydajność produkcji.

Tworzenie bloków cyklu 
życia produktu
System ERP zarządza firmą produkcyjną, 
MES kontroluje sam proces produkcji, 
zaś PLM śledzi projektowanie produktów, 
które są opracowywane. Te trzy systemy 
mają odrębne cele, jednak każdy z nich 
zatrzymuje dane, które są niezbędne do 
zrozumienia każdego etapu cyklu życia 
produktu w celu zmaksymalizowania 
wydajności produkcji i jakości produktów. 

Firmy realizujące produkcję 
wewnętrzną zwykle wykorzystują sys-
tem ERP do zarządzania informacjami, 
które są udostępniane działom finanso-
wym, sprzedaży i produkcji. Systemy 
ERP wykorzystuje się również do śledze-
nia zamówień w całym procesie produk-
cyjnym, od odbioru poprzez produkcję do 
dostawy w celu lepszego poznania i zrozu-
mienia idealnych poziomów stanów maga-
zynowych i terminów realizacji dostaw. 

System MES jest przeznaczony do 
pomocy w śledzeniu i zarządzaniu infor-

macjami dotyczącymi produkcji w czasie 
rzeczywistym. MES działa albo minuta po 
minucie, albo w przedziałach czasowych 
co 10 lub 20 minut, zbierając i przetwa-
rzając dane procesowe w czasie rzeczywi-
stym, w celu kontroli i koordynacji proce-
sów produkcyjnych, a w dalszej kolejności 
– poprawy identyfikowalności procesów 
i produktów oraz usprawnienia funkcjo-
nowania fabryki.

PLM jest systemem dla firm, prze-
znaczonym do kontroli danych produktu 
(product data records, product records) we 
wszystkich etapach jego opracowywa-
nia, od koncepcji przez projektowanie do 
wyprodukowania. Wykorzystując PLM 
do zarządzania danymi produktu, fabryki 
mają możliwość ciągłego dostępu do poje-
dynczej i poprawnej wersji danych pro-
duktu w dowolnym czasie, a także mogą 
wdrożyć wydajny i efektywny proces 
zmian.

Za pomocą systemu PLM firma może 
zarządzać wszystkimi typami danych pro-
duktu, w tym wielopoziomową strukturą 
produktu (BOM – Bill of Materials) i pli-
kami produktu. Ponadto system PLM 
umożliwia zgłaszanie zmian konstruk-
cji produktu każdemu dostawcy w łańcu-
chu dostaw. 

Optymalizacja procesów 
za pomocą integracji systemów
Integracja systemu ERP z systemem MES 
staje się obecnie standardem dla synchro-
nizowania danych dotyczących klientów, 
zamówień oraz magazynowych z halą pro-
dukcyjną, dzięki czemu możliwe jest speł-
nienie aktualnych wymagań dotyczących 
produkcji oraz do uzgadniania zużycia 
materiałów w celu lepszego planowania 
produkcji.

Zwykle system MES dostarcza do sys-
temu ERP dane dotyczące zarówno ilości 
wyprodukowanych wyrobów oraz braków, 
jak i funkcjonowania samego zakładu. 
Informacje, które MES dostarcza w czasie 
rzeczywistym do osób zarządzających pro-
dukcją w firmie, mogą być wykorzystane 
do dokładnego ustawienia harmonogra-
mów produkcji. 

Integracja systemu MES z systemem 
PLM staje się obecnie coraz popularniej-
sza, ponieważ producenci poszukują spo-
sobów na skrócenie czasu wytwarzania 
produktów w odpowiedzi na zwiększony 
popyt oraz stworzenia pętli sprzężenia 

↙ Rysunek przedsta-
wia typowe scena-
riusze integracji sys-
temów, które są 
możliwe do reali-
zacji przy pomocy 
platformy integracji 
danych.
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zwrotnego między różnymi elementami 
cyklu życia produktu (np. między projek-
towaniem a produkcją) w celu lepszego 
zarządzania jakością. 

Zintegrowanie systemów ERP i PLM 
daje jasny i kompleksowy obraz statusu 
poleceń zmian inżynierskich, obejmują-
cych odpowiednie porządki prac, zmiany 
stanów magazynowych oraz komunikację 
z dostawcami.

System PLM dostarcza do systemu 
MES informacje dotyczące struktury 
BOM, które mogą przyśpieszyć cykl pro-
dukcji przez wyeliminowanie wymiany 
niekompletnych lub niedokładnych infor-
macji pomiędzy projektantami produktu 
a pracownikami znajdującymi się na hali 
fabrycznej. Dzięki integracji systemów 
MES i PLM producenci zyskują także ela-
styczność i mogą dostosować produ-
kowane wyroby do wymagań jakiegoś 
kraju czy odbiorcy, co może wyelimino-
wać bardzo dużą ilość pracy przy ręcz-
nym dokładnym ustawianiu procesu pro-
dukcyjnego.

Współdzielenie informacji pomiędzy 
tymi systemami wypełnia lukę między 
etapem opracowywania produktu a jego 
dostawą oraz eliminuje błędy, do któ-
rych skłonność mają procesy wymagające 
intensywnej pracy manualnej, wymagane 
do skonsolidowania informacji.

Chociaż istnieje wiele korzyści z inte-
growania tych kluczowych systemów 
przedsiębiorstwa, to należy podkreślić, że 
proces ten jest stosunkowo nowy. Inży-
nierowie, informatycy (działy IT) i pra-
cownicy operacyjni (działy OT) trakto-
wali i traktują swoje systemy jako swoje 
własne zasoby, które są wykorzystywane 
do realizacji ich indywidualnych celów. 
Systemy zamknięte wraz z protokołami 
komunikacyjnymi i sieciami firmowymi 
stworzyły w wielu zakładach i przedsię-
biorstwach skomplikowane techniczne 
przeszkody, utrudniające łatwy przepływ 
danych pomiędzy systemami.

Gdy systemy są zintegrowane ze sobą, 
to istnieje tradycyjna duża zależność od 
ręcznego pisania kodu (hand coding). Jed-

nak w przypadku modyfikacji systemo-
wej jednego lub drugiego systemu może 
dojść do awarii, a ponadto wymagana 
jest stała konserwacja i przeróbki. Dla-
tego też integracje wielopunktowe, wyko-
rzystujące oprogramowanie pośredniczące 
(middleware), mogą zapewnić standar-
dową metodę zarządzania i uzgadniania 
danych, co przyśpiesza i upraszcza proces 
integracji.

Systemy ERP, MES i PLM mają pewne 
charakterystyczne dla siebie funkcje, co 
daje organizacji lepszą kontrolę nad jej 
procesami produkcyjnymi i może utoro-
wać jej drogę do Przemysłu 4.0, gdy sys-
temy te są wykorzystywane razem. Razem 
mogą one przyśpieszyć produkcję i zwięk-
szyć jakość wyrobów, tworząc swego 
rodzaju kręgosłup innowacji dokonywa-
nych w celu stałego ulepszania procesu 
produkcyjnego.

Javier Jiménez Javier Jiménez jest prezesem firmy 
Magic Software Enterprises Americas. 

$

Control Engineering online
–  wszystko, czego potrzebujesz:

 
  Ponad 10 000 artykułów  

na temat automatyzacji z archiwum  
od ponad 15 lat

  40 kategorii technologii automatyzacji 

  Sekcja specjalna o Przemyśle 4.0

  Wywiady i opinie liderów branży

  Pełny kalendarz wydarzeń

d
e
s
ig

n
e
d

 b
y
 F

re
e
p

ik

www.controlengineering.pl

http://www.controlengineering.pl


FIRMA PREZENTUJE

Wielu komentatorów i specjalistów uwa a, 
e Alnea to jedna z najszybciej rozwijaj cych 

si  spó ek zajmuj cych si  automatyzacj  
i robotyzacj  procesów produkcyjnych. Jakie 
kierunki dzia a  i cele przyjmuje obecnie fir-
ma? Jak przebiega wspó praca z klientem?
Alnea znana jest z procesów automatyza-
cji i robotyzacji, systemów kontroli wizyjnej 
czy z o onych stanowisk pó automatycznych 
i testerów. Okaza o si  jednak, e zapotrzebo-
wanie rynku zwi ksza si  nieustannie, dlate-
go tworzymy coraz bardziej skomplikowane 
i rozbudowane projekty linii produkcyjnych 
na zamówienie. Zupe n  nowo ci  s  wizu-
alizacje Virtual Reality – klient mo e obejrze  
w asn  lini  produkcyjn  w przestrzeni wirtu-
alnej, zaj  miejsce przy okre lonym stanowi-
sku roboczym i sprawdzi , czy zaproponowa-
ne rozwi zania s  optymalne. 

Czy naprawd  firmy produkcyjne potrzebu-
j  szkole ?
To zupe na nowo  w naszej dzia alno ci. Nie-
mniej wizja naszej firmy od samego pocz t-
ku obejmowa a dzielenie si  wiedz . Obec-
ne prowadzimy szkolenia specjalistyczne 
(lutowanie, programowanie) oraz doradztwo 
z zakresu optymalizacji linii produkcyjnych 
i analizy op acalno ci rozwi za . Zarówno 
z Polski, jak i od kontrahentów zagranicznych 
nap ywaj  pro by o prowadzenie wyk adów 
tematycznych, odczytów i prelekcji oraz orga-
nizowanie pokazów naszych robotów. Prze-
mys  4.0 potrzebuje ludzi oraz firm, które nie-
ustannie pe ni  misj  edukacyjn .

Jakie cele s  najwa niejsze dla firmy?
Cele naszej firmy odpowiadaj  wprost na 
wymagania klientów. Nasi in ynierowie sta-
wiaj  sobie za cel skrócenie czasów produk-
cyjnych, utrzymanie jako ci i powtarzalno-
ci procesu produkcyjnego, wyeliminowanie 

b du czynnika ludzkiego, popraw  ergono-
mii i bezpiecze stwa pracy oraz optymali-
zacj  procesu. Ka dy z tych elementów jest 
niezmiernie wa ny dla naszych klientów 
i z powodzeniem wdro yli my kilkadziesi t 
projektów o ró nym stopniu zaawansowania. 
Jednak to wyniki ROI (zwrot z inwestycji) daj  
atw  odpowied , dlaczego klienci cz sto 

wracaj  i pracuj  z nami nad kolejnymi linia-
mi produkcyjnymi.

Jak rozpocz  wspó prac  z tak  firm  
jak wasza?
Proponujemy kilka modeli wspó pracy, jed-
nak najefektywniejszy rozpoczyna si  pod-
pisaniem umowy wst pnej. Klient otrzymu-
je status priorytetowy, co wi e si  z przy-
dzieleniem dedykowanego in yniera Alnea 
i natychmiastowym rozpocz ciem prac. Przy-
gotowujemy szczegó ow  koncepcj  produk-
tu, pomagamy w doborze komponentów, 
tworzymy animacj  3D oraz pe n  wycen  
linii produkcyjnej. Na ka dym etapie oferuje-
my bezp atne konsultacje i doradztwo. Dzi -
ki temu uzyskujemy wielokrotnie szybszy czas 
realizacji, zdecydowanie lepszy dobór kom-
ponentów i co bardzo wa ne, klient obni a 
finalnie cen .

Jakich form kontaktu oczekuj  klienci?
Jeste my dost pni w Internecie, gdzie na 
www.alena.pl mo na si  zapozna  z pe n  
ofert , a przede wszystkim – obejrze  reali-
zacje na naszym kanale YouTube oraz na 

fanpage'u Alnea. Mo na si  skontaktowa  
z nami e-mailowo lub telefonicznie. Cz sto 
klienci wybieraj  spotkania w naszej siedzibie 
w Stawigudzie przy ulicy Piaskowej 7. Ciekaw-
sz  opcj  jest mo liwo  zamówienia wizyty 
w Pa stwa firmie, podczas której prezentuje-
my nasze osi gni cia i niejednokrotnie wizy-
tujemy hal , dokonuj c wst pnych ogl dzin 
obszarów produkcyjnych przeznaczonych do 
automatyzacji i robotyzacji – wystarczy napi-
sa  do nas na biuro@alnea.pl i umówi  ter-
min z odpowiednim wyprzedzeniem.

Alnea idzie kolejny krok dalej
w automatyzacji i robotyzacji przemys u

Alnea Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 7, 11-034 Stawiguda
tel. 89 519 02 83 
biuro@alnea.pl 
www.alnea.pl 
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Wade Wessler
Chris Vrettacos I stnieje wiele powodów, dla których 

powinno się implementować nowe 
systemy sterowania do maszyn mobil-

nych, zwłaszcza z elementami obsługi 
zdalnej. Przedsiębiorcy muszą jednak 
w pierwszej kolejności odpowiedzieć sobie 
na pytanie, czy ich maszyny są odpowied-
nie do współpracy z danym systemem ste-
rowania oraz czy rynek, który obsługują, 
to zaakceptuje?

Należy ponadto zastanowić się, w jaki 
sposób operatorzy maszyn dostosują się 

do nowego systemu sterowania. To, że 
konkurenci rynkowi robią coś w okre-
ślony sposób, nie znaczy, że jest to sposób 
właściwy. Jeżeli państwa firma przeszła 
już przez okres próbny wdrażania takiego 
systemu i wciąż uważacie, że leży to w jej 
interesie, być może warto rozważyć sko-
rzystanie z pomocy integratora systemów 
sterowania.

Kiedy warto sięgnąć po pomoc 
integratora systemów sterowania?
Przed podjęciem takiej decyzji należy 
odpowiedzieć sobie na kilka pytań:
 →  Czy posiadam odpowiednią wiedzę inży-
nierską do implementacji nowego systemu 
sterowania?

 →  Czy dysponuję odpowiednim zapleczem 
technicznym, by to zrobić?

 →  Czy ktokolwiek z mojego zespołu praco-
wał z silnikami Diesla Tier 4?

 →  Czy ktokolwiek z mojej załogi potrafi two-
rzyć kod dla urządzeń PLC?
 →  Czy jako przedsiębiorstwo mamy 
doświadczenie w konstruowaniu inter-
fejsu człowiek – maszyna HMI ?
 →  Czy ktoś z mojego zespołu zajmował się 
sterowaniem zaworów proporcjonalnych?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytania 
brzmi: „nie”, wówczas należy rozważyć 
zatrudnienie kompetentnego integratora 
systemów.

Jeżeli podjęliście decyzję biznesową, 
aby kontynuować integrację systemów 
sterowania zdalnych urządzeń, należy 
określić, jakie są ograniczenia obec-
nego systemu (sterowanie, hydraulika, 
układ elektryczny) i jaka wartość ma być 
dodana do maszyny. Posiadanie jasno 
określonych celów zaoszczędzi wiele pie-
niędzy związanych z rozwojem działają-
cego prototypu i późniejszej maszyny pro-
dukcyjnej.

Sześć czynników wpływających 
na wybór integratora systemu 
sterowania
Co się liczy, a co nie? Oto sześć czynni-
ków, które należy rozważyć przed wybo-
rem integratora systemów sterowania:

Jak wybrać integratora 
systemów sterowania 
do maszyn mobilnych?
Przedsiębiorstwa poszukujące specjalisty ds. integracji systemów 
sterowania do obsługi maszyn mobilnych powinny mieć możli-
wość obsługi systemów sterowania urządzeń hydraulicznych 
i elektrycznych oraz posiadać dobre relacje z członkami 
zarządu firmy.
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1 Doświadczenie w sterowaniu ukła-
dami hydraulicznymi i elektrycznymi

Aby właściwie zaprojektować maszynę 
oraz wiedzieć, jak powinna działać, po-
trzebny jest ktoś, kto zna się na konstruk-
cji i zasadach działania całej maszyny, 
a nie tylko potrafi napisać kod PLC. Ko-
nieczna jest wiedza na temat tego, w jaki 
sposób działają wszystkie komponenty 
razem i jak wykorzystać ich funkcje.

2 Dobre relacje z głównymi dostaw-
cami oraz znajomość produktu

Dlaczego jest to ważne? Gdy pojawi się 
problem i wymagane będzie wsparcie, 
wówczas relacje te będą krytyczne dla 
uzyskania szybkiej odpowiedzi. Doty-
czy to również wiedzy i świadomości, jak 
powinny funkcjonować poszczególne ele-
menty. Przykładem są zawory proporcjo-
nalne i liczne zawiłości w ich konstrukcji.

3 Zasoby personalne
Ilu inżynierów zajmujących się 

wsparciem macie do dyspozycji? Jakiego 

typu pomocy oczekujecie, jeżeli zasoby są 
ograniczone? Jaki jest poziom wiedzy tej 
załogi? Jaka jest ich dostępność (czy np. 
często podróżują)? Warto szukać integra-
tora z zespołem inżynierów, którzy mogą 
być wsparciem w przypadku problemów.

4 Partnerskie podejście przez cały 
okres działania maszyny

Szukajcie państwo firmy, która jest 
oddana sukcesowi waszej organizacji. 
Jeżeli ktoś ma kontrakt ograniczony jedy-
nie do stworzenia kodu PLC dla integra-
tora/dostawcy komponentu, to czy taka 
osoba będzie zachęcona do współtworze-
nia długoterminowego sukcesu projektu? 
Czy będzie ona obecna, gdy nowe opro-
gramowanie lub/i wsparcie na miejscu 
związane z komponentem maszyny okaże 
się konieczne? Czy integratorzy dysponują 
odpowiednim sprzętem do archiwizacji 
starszych wersji oprogramowania? Ogól-
nie rzecz ujmując, potrzebujecie kogoś, 
kto jest gotowy stać się waszym partne-
rem biznesowym, a nie tylko programistą.

5 Umiejętność przyjmowania konstru-
ktywnej krytyki i negatywnych opinii

Ponieważ dobry integrator systemów ma 
duże doświadczenie, może dzielić się prze-
myśleniami na temat konstrukcji waszego 
sprzętu i zalecać zmiany. Należy zatem 
być otwartym na opinie, a nawet krytykę, 
bazujące na ich doświadczeniu.

6 Doświadczenie z wcześniejszych, 
podobnych projektów

Trzeba zapytać o portfolio projektów, 
które integratorzy wykonywali w prze-
szłości oraz o projekt podobny do tego, 
który ma być realizowany w waszej fir-
mie. Może to być wyzwaniem ze względu 
na klauzule poufności, jednakże dostawcy 
usługi powinni zaproponować odpowied-
nie rozwiązanie, optymalnie dopasowane 
do określonego typu sprzętu.

Wade Wessler Wade Wessler jest Mobile Controls Product 
Managerem w firmie Cross Company.
Chris VrettacosChris Vrettacos jest inżynierem sterowania 
w firmie Cross Company. 
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David McCarthy M ówiąc ogólnie, zadaniem inte-
gratorów systemów jest zadba-
nie o niezawodne, efektywne 

i ekonomiczne funkcjonowanie razem róż-
nego rodzaju komponentów, systemów, 
podsystemów, procesów, zadań robo-
czych itd. Integratorzy mogą obsługi-
wać zarówno zakłady przemysłu prze-
twórczego, przedsiębiorstwa realizujące 

produkcję dyskretną, a także wszyst-
kie inne zakłady, których profil produk-
cyjny mieści się gdzieś pośrodku. Jednak 
dążenie do tego, aby wszyscy zaintereso-
wani integracją systemów byli zadowoleni 
z jej wyników, może okazać się nie lada 
wyzwaniem. Od czasu do czasu w róż-
nych zakładach przemysłowych mogą się 
pojawić problemy, które powodują, że zre-

Rozwiązywanie problemów 
związanych z integracją systemów
Integratorzy systemów muszą spełniać wymagania firm obowiązujące w zakładach, w których są 
instalowane systemy, jak również zapewnić pełną integralność techniczną projektów.

↘ Fot. 1. Poza naj-
lepszymi prakty-
kami w projektowa-
niu i instalowaniu 
integratorzy syste-
mów mogą dostar-
czyć klientom pełen 
projekt elektryczny 
i dokumentację.
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alizowanie integracji wydaje się wręcz nie-
możliwe. Dlatego, aby projekt integracji 
systemów został jednak skutecznie zreali-
zowany, należy przeanalizować wyzwa-
nia z nim związane oraz sposoby radzenia 
sobie z nimi.

Dobre rozpoczęcie zapewnia 
dobre zakończenie projektu
Jednym z wyzwań, z którym już na 
początku muszą zmierzyć się integrato-
rzy systemów, jest zrozumienie proble-
mów firmy zlecającej realizację projektu. 
Skuteczną realizację projektów integra-
cji potwierdzają bowiem nie tylko solidnie 
działające systemy automatyki, ale rów-
nież wprowadzone rozwiązania wspiera-
jące firmy w zakresie organizacji i zarzą-
dzania produkcją. Zbyt często rozmowy 
na temat projektów integracji syste-
mów są przeprowadzane tylko z uwzględ-
nieniem zagadnień czysto technicznych 
z inżynierami i technikami. Ten zawę-
żony obraz firmy będącej klientem inte-
gratora systemów może doprowadzić do 
opracowania projektów, które wpraw-
dzie zostaną skutecznie wdrożone, patrząc 
z technologicznego punktu widzenia, jed-
nak w żaden sposób nie będą one speł-
niały swoich podstawowych celów. Zanim 
zapadnie decyzja o wyborze najlepszego 
rozwiązania technicznego, należy odpo-
wiedzieć sobie na pytania: „Co, kto, 
kiedy, gdzie, dlaczego i jak?” (ang. what, 
who, when, where and why, Five Ws; 
zasada 5W).

Ponadto trzeba mieć świadomość, że 
jest wiele zagadnień i wymagań nietech-
nicznych, które muszą być uporządko-
wane we wczesnej fazie projektu, ponie-
waż mogą one wpłynąć na podejmowanie 
decyzji w sprawach technicznych. Więk-
szość projektów prawdopodobnie będzie 
wymagała:

 →  dostępu do różnych materiałów i zasobów 
systemowych,

 →  nieskrępowanego dostępu do systemów 
produkcyjnych,

 →  uzasadnionego harmonogramu realizacji 
prac projektowych i wykonawczych,

 →  odpowiedniego czasu na zatrzymanie 
produkcji w celu wykonania instalacji 
nowego systemu automatyki,

 →  dostatecznej ilości czasu oraz dostępno-
ści personelu operacyjnego i utrzymania 
ruchu, w celu przeszkolenia pracowników 
z obsługi nowego systemu.

Z każdą z tych pozycji związane są pewne 
osoby, zasoby ludzkie, których interesy 
mogą być często sprzeczne i ze sobą, 
i z wymaganiami projektu. Poruszanie się 
wśród tych współzawodniczących ze sobą 
interesów może stanowić wyzwanie nawet 
dla najbardziej doświadczonej firmy zaj-
mującej się integracją systemów.

Najlepsze podejście do projektu inte-
gracji rozpoczyna się od efektywnej komu-
nikacji i planowania. Kiedy klient znajdzie 
już firmę rozumiejącą jego potrzeby bizne-
sowe, powinien zakomunikować wszyst-
kim zainteresowanym swoje wymagania. 
Na przykład dla dyrektora fabryki może 
nie być oczywiste, że integrator wymaga 
dostaw mediów podczas instalowania sys-
temu – nawet gdy produkcja w zakładzie 
jest wstrzymana. Integrator musi przed-
stawić osobom zainteresowanym wszyst-
kie zasoby, których potrzebuje do zre-
alizowania projektu, jednocześnie odno-
towując wszelkie problemy, jakie może 
napotkać podczas realizowania tych 
potrzeb.

Dużym wyzwaniem dla wszyst-
kich zainteresowanych stron jest to, że 
czynności związane z integracją syste-
mów w fazie instalowania często powo-
dują zakłócenia w operacjach realizowa-
nych w zakładzie. Sprawą zasadniczą jest 
zatem, aby odpowiednio wcześnie opra-
cować plan działania. Z punktu widze-
nia integratora systemów wykonywanie 
wszystkich działań związanych z instalo-
waniem nowego systemu w jednym cią-
głym okresie („okienku czasowym”), pod-
czas wstrzymania operacji realizowanych 
w zakładzie, zwykle wymaga najkrótszego 

czasu kalendarzowego i może być zreali-
zowane po najniższych kosztach. Takie 
podejście jest często najbardziej zakłóca-
jące dla takich operacji, szczególnie dla 
produkcji.

Dążenie do tego, aby wszyscy zaintere-
sowani przystali na takie same warunki, 
ustalenia może wymagać przeprowadze-
nia kreatywnych negocjacji. W grę może 
wchodzić podział prac instalacyjnych na 
etapy, realizacja tych prac bez przerwy 
– całą dobę, szkolenia pracowników na 
wielu zmianach roboczych, realizacja ope-
racji w zakładzie równolegle między sta-
rymi i nowymi systemami, zaawansowane 
gromadzenie stanów magazynowych pro-
duktów gotowych, a nawet zlecanie pro-
dukcji na zewnątrz. Przy wykonaniu pew-
nego wysiłku możliwe jest osiągnięcie 
prawidłowej równowagi pomiędzy wyni-
kającymi z przestojów stratami w produk-
cji, oszczędnościami instalacyjnymi, zaso-
bami, dostępem do mediów i personelu 
i zagrożeniami dla prowadzenia firmy. 
Mając już plan, powinniśmy utrzymywać 
zaangażowanie wszystkich osób zaintere-
sowanych w ciągu całego procesu integra-
cji systemów – jest to najlepsza droga do 
szczęśliwego zakończenia.

Zarządzanie ryzykiem
Po uporządkowaniu logistyki projektu 
integrator może rozpocząć projektowanie 
nowego systemu automatyki pod wzglę-
dem fizycznym i funkcjonalnym. Jednak 
istnieją ryzyka, którymi należy zarządzać 
w ciągu całego procesu tworzenia i całego 
cyklu eksploatacji (cyklu życia) projektu. 
Często na barki integratora spadają obo-
wiązki związane z pomocą w zarządzaniu 
tymi ryzykami – czasami trwa to dłuższy 
czas po zakończeniu realizacji projektu. 
Ważnymi tematami do przeanalizowania 
są tu: cyberbezpieczeństwo, systemy ste-
rowania, oprogramowanie i testowanie.

Zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa. 
Zarządzanie ryzykiem w kwestii cyberbez-
pieczeństwa staje się obecnie coraz czę-
ściej wyzwaniem dla integratorów sys-
temów. Jest to spowodowane częściowo 
dostępnością i obecnością inteligentnych 
urządzeń na hali fabrycznej oraz dążeniem 
do wykorzystania oraz zintegrowania 
informacji, które są przez nie dostarczane 
w różnych systemach i platformach. Jest 
to duży i coraz większy problem, mający 

Najlepsze podejście do 
projektu integracji roz-
poczyna się od efektyw-
nej komunikacji i plano-
wania. Kiedy klient znaj-
dzie już firmę rozumiejącą 
jego potrzeby biznesowe, 
powinien zakomunikować 
wszystkim zainteresowa-
nym swoje wymagania.
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wiele warstw i niuansów. Sterowniki PLC, 
interfejsy operatorskie HMI, serwery, sta-
cje robocze, sieci i aplikacje mają swoje 
słabe punkty i są podatne na cyberataki. 
Zrównoważenie zalet dostępu do infor-
macji oraz integracji informacji z zagro-
żeniami dla cyberbezpieczeństwa staje 
się obecnie coraz bardziej złożone. Zrozu-
mienie tych zagrożeń, zdefiniowanie stref 
bezpieczeństwa, zidentyfikowanie danych, 
które przepływają pomiędzy tymi stre-
fami, a także zidentyfikowanie fizycznych 
i logicznych punktów wejścia dla każdej 
strefy to zasadnicze aspekty opracowania 
solidnej strategii zapewnienia cyberbez-
pieczeństwa.

Działanie urządzeń sterujących. Bez-
pieczne i efektywne działanie urządzeń 
sterujących w ciągu całego okresu eks-
ploatacji systemu automatyki to kolejne 
ryzyko, którym należy zarządzać. Urzą-
dzenia te muszą zostać zweryfikowane, 
aby zapewnić ich zgodność z wymaga-
niami dotyczącymi zamierzonego użyt-
kowania, typów sygnałów wejściowych/
wyjściowych, zasilania, standardów kor-
poracyjnych itd. Trzeba również przeana-
lizować miejsce fizycznego zainstalowa-
nia sprzętu. Istnieje duża różnica pomię-
dzy urządzeniami o konstrukcji odpornej 
na zapylenie a urządzeniami o konstruk-
cji odpornej na wodę laną strugą pod 
ciśnieniem 80 barów oraz unoszące się 
w powietrzu substancje żrące. Przy trans-
porcie urządzeń sterujących od produ-
centa do klienta nadmierne wibracje 
mogą uszkodzić delikatne komponenty 
elektroniczne. Skutki tego mogą nie być 
widoczne od razu. Przewożenie cięża-
rówką z zawieszeniem pneumatycznym 
(Air-Ride) lub przy użyciu innych metod 
redukujących wstrząsy może pomóc 
w ograniczeniu zagrożenia dla sprzętu 
podczas transportu.

Oprogramowanie. Systemy zwykle zawie-
rają różnego typu oprogramowanie. Jed-
nym z nich jest tzw. oprogramowanie 
z półki, komercyjne (COTS – commer-
cial off-the shelf), które obejmuje systemy 
operacyjne, oprogramowanie zabezpie-
czające (security software), platformy do 
wizualizacji, platformy baz danych i inne. 
Istnieje wyjątkowe ryzyko związane 
ze sposobem wzajemnego oddziaływa-
nia różnych produktów oprogramowania 
kategorii COTS w miarę upływu czasu. 

Na przykład rutynowa aktualizacja opro-
gramowania service pack, dokonywana 
przez informatyków zakładowych w sys-
temie operacyjnym COTS stacji roboczej, 
może sprawić, że oprogramowanie COTS 
interfejsu użytkownika przestanie działać. 
Integratorzy systemów często muszą roz-
wiązywać tego typu problemy. Ich pomoc 
może być nieoceniona w trakcie zarządza-
nia tymi działaniami w ciągu całego czasu 
eksploatacji nowego systemu.

Oprogramowanie dostosowane do użyt-
kownika. Jednym z największych wyzwań 
dla każdego projektu integracji syste-
mów jest oprogramowanie dostosowane 
do użytkownika. Może ono obejmować 
oprogramowanie sterowników pracują-
cych na hali fabrycznej, graficzne inter-
fejsy użytkownika, skrypty użytkownika, 
zarządzanie bazami danych i znacznie 
więcej innych kategorii. Zadbanie o to, 
żeby oprogramowanie spełniało potrzeby 
wszystkich zainteresowanych osób, jest 
jednym z największych ryzyk, którymi 
należy sprawnie zarządzać w fazie insta-
lacyjnej, ale również i całej eksploata-
cji. Solidna specyfikacja funkcjonalna, 
dokładnie sprawdzona przez wszyst-
kich zainteresowanych, jest tu najlep-
szym podejściem. Opisuje ona szczegó-
łowo wszystkie zautomatyzowane opera-
cje, w tym:
 →  blokady, sekwencjonowanie i aktywacje 
urządzeń,

 →  sposoby wzajemnego oddziaływania ludzi 
i systemu,
 →  definicje interfejsów HMI, kwestie zwią-
zane z cyberbezpieczeństwem, obejściami 
zabezpieczeń, alarmami, konfiguracją 
i nawigacją,
 →  rodzaj zbieranych danych, sposób ich 
kwerendowania i prezentowania,
 →  wszelkie informacje wymieniane z innymi 
systemami.

Dobrze napisana specyfikacja funkcjo-
nalna będzie służyć jako baza zarówno do 
weryfikacji przebiegu procesów opraco-
wywania zindywidualizowanego oprogra-
mowania, jak i zapewnienia prawidłowej 
pracy systemu w czasie.

Testowanie i uruchomienie. Zapewnie-
nie, że sprzęt, oprogramowanie i sys-
temy zostały prawidłowo zainstalowane 
i przetestowane, to również spore wyzwa-
nie. Plan wykonania instalacji na miejscu, 

oparty na tej specyfikacji funkcjonalnej 
i dokumentacji projektu elektrycznego, 
jest potrzebny do dokumentowania prze-
prowadzania testów urządzeń i funkcji. 
Jest to bardzo ważne w przypadku projek-
tów integracji systemów na dużą skalę, 
obejmujących setki lub tysiące urządzeń 
i operacji. Przy realizacji dużych projek-
tów nie jest wcale rzadkością, że pewne 
mniejsze obszary w zakładzie nie są 
początkowo przetestowane podczas insta-
lowania. Może to być spowodowane bra-
kiem odpowiedniego sprzętu, mediów, 
surowców lub innych pozycji niezbęd-
nych do przetestowania działania. Sprawą 
zasadniczą jest rejestrowanie tych obsza-
rów i zaangażowanie integratora syste-
mów przed włączeniem tych obszarów do 
produkcji w fabryce.

Wyzwania związane z centralizacją 
lub decentralizacją systemu 
Kluczowym wyzwaniem dla projektu inte-
gracji systemów jest stopień centraliza-
cji lub decentralizacji systemu, zarówno 
sterowania, jak i modułów wejść/wyjść 
(I/O). Jest to problem bardziej skompli-
kowany, niż wydaje się na pierwszy rzut 
oka, w związku z czym często bywa prze-
oczony. Generalną zasadą jest, że grupy 
urządzeń, które działają wystarczająco 
niezależnie, jak najbardziej nadają się do 
rozproszonego systemu sterowania (DCS). 
Natomiast grupy urządzeń ściśle ze sobą 
powiązane pracują najlepiej w scentrali-
zowanych układach sterowania. Stopień 
scentralizowania systemu obsługi sygna-
łów wejść/wyjść jest oparty na fizycz-
nym rozmieszczeniu sprzętu. Tak wyglą-
dają reguły. A teraz zastanówmy się nad 
tym, czy i kiedy można, a nawet należy je 
złamać.

Jeśli instalowanie odbywa się etapami, 
to sprawa staje się nieco bardziej skompli-
kowana. W przypadku systemów obsługi 
sygnałów wejść/wyjść fizyczna lokalizacja 
urządzeń technologicznych nie jest jedy-
nym czynnikiem decydującym. W tym 
przypadku należy ponadto przeanalizo-
wać sposób stopniowego uruchamiania 
urządzeń. Jeśli instalowanie odbywa się 
w wielu etapach, to sensowne może być 
podzielenie instalowania systemu modu-
łowego wejść/wyjść na każdy z tych eta-
pów. Chodzi tu o to, w jaki sposób sprzęt 
zainstalowany na nowym etapie może 
wpłynąć na działanie sprzętu zainstalo-
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wanego na etapie poprzednim. Podział 
instalowania układów wejść/wyjść będzie 
najmniej przeszkadzać istniejącym urzą-
dzeniom. Z punktu widzenia sterowania 
instalacja etapami obszarów o wysokim 
stopniu wzajemnego powiązania general-
nie nie stwarza potrzeby zastosowania 
systemu DCS. Instalacja etapami obsza-
rów niezależnych procesów przemawia na 
korzyść systemu DCS, natomiast rzadko 
na korzyść schematu scentralizowanego.

Bardziej interesująca sytuacja ma miej-
sce, gdy urządzenia obsługujące z natury 
swej scentralizowany proces są instalo-
wane etapami, i oczekuje się, że będą 
one pracować w jakiś prowizoryczny spo-
sób, z ręcznym sterowaniem. Po zainsta-
lowaniu docelowej automatyki sterującej 
można włączyć te urządzenia do scentra-
lizowanego systemu sterowania lub pozo-
stawić rozproszone z własnym sterowa-
niem. System scentralizowany będzie miał 
mniej punktów awarii i prostszą struk-
turę, gdy zostanie już zainstalowany 
i będzie działał, jednak system DCS praw-
dopodobnie może zostać zainstalowany 
znacznie szybciej.

W scentralizowanym systemie stero-
wania konieczne jest dokładne ponowne 
przetestowanie działania każdego urzą-

dzenia, aby zapewnić bezpieczną pracę 
zarówno istniejącego, jak i nowego 
sprzętu. Natomiast w systemie rozproszo-
nym wiele z tych testów może być wyko-
nanych z góry, bez zagrożenia dla produk-
cji. Takie podejście może znacznie skrócić 
ogólny czas instalacji i powinno być roz-
ważone, jeśli firma ma niewiele czasu na 
zainstalowanie nowego systemu.

Dodatkowo koszty są zawsze bar-
dzo ważnym czynnikiem i integracja sys-
temów nie jest tu żadnym wyjątkiem. 
W każdym z podejść do integracji trzeba 
borykać się z kosztami sprzętu, instalacji 
i uruchomienia. Scentralizowane systemy 
obsługi sygnałów wejść/wyjść mają ten-
dencję do generowania mniejszych kosz-
tów komponentów wejść/wyjść z powodu 
czynników korzyści skali. Natomiast 
układy rozproszone wiążą się z konieczno-
ścią zakupu większej liczby komponentów 
sprzętowych. Koszty instalacyjne dla tra-
dycyjnych, połączonych przewodowo plat-
form wejść/wyjść wymagają poprowadze-
nia oddzielnych przewodów i kabli pomię-
dzy każdym urządzeniem obiektowym 
i związanym z nim modułem wejść/wyjść. 
Platformy sieci rozproszonych systemów 
sterowania mogą umożliwić poprowadze-
nie przewodów i kabli od urządzenia do 

urządzenia, bez potrzeby wykonywania 
połączeń z powrotem do systemu wejść/
wyjść. Trzeba będzie zapłacić więcej za 
sprzęt i oprzewodowanie systemu wejść/
wyjść, jednak koszty ogólne powinny być 
znacznie niższe.

Jak już wspomniano, ze względu na 
mniejszą liczbę sterowników scentralizo-
wane systemy sterowania mają tendencję 
do generowania niższych kosztów sprzętu 
w porównaniu z systemami rozproszo-
nymi. Koszty uruchomienia systemu dla 
obydwu układów sterowania są bardziej 
skomplikowane do obliczenia. Znaczący 
wpływ na nie oraz na wymagania doty-
czące działania nowego systemu może 
mieć podział prac instalacyjnych na etapy. 
Ważne jest, aby na początku określić wiel-
kość tego wpływu, ponieważ mogą od 
tego w dużym stopniu zależeć ogólne 
koszty realizacji projektu.

Dwa działające równolegle 
systemy sterowania
Jak wspomniano wcześniej, podzielenie 
instalowania nowego systemu sterowania 
na etapy jest jednym z narzędzi wykorzy-
stywanych zarówno do zminimalizowania 
czasu zatrzymania produkcji w fabryce, 
jak i przeanalizowania wyboru pomię-
dzy systemem scentralizowanym a rozpro-
szonym. Jednak istnieją pewne problemy 
techniczne, którymi należy się zająć przy 
takim podziale. Utrzymywanie części ist-
niejącego systemu wejść/wyjść w sta-
nie nienaruszonym podczas instalowa-
nia etapami nowego systemu rodzi nowe 
wyzwania. Prawdopodobnie rozwiązanie 
to będzie wymagało ułożenia nowego oka-
blowania dla nowego systemu oraz rów-
noległej pracy starego i nowego systemu. 
Dla urządzeń połączonych elektrycznie 
w układzie szeregowym lub pierścienio-
wym i wykorzystujących wspólne źródło 
zasilania należy, jeśli w ogóle jest to moż-
liwe, spróbować utrzymać całą pętlę nie-
naruszoną w jednym lub drugim syste-
mie. To z pewnością będzie dużym uła-
twieniem.

Tam, gdzie pojedyncze sygnały wej-
ściowe przyrządów muszą być współ-
dzielone przez oba systemy, istnieje kilka 
możliwych rozwiązań. Umożliwienie prze-
pływu sygnałów w sieci pomiędzy sta-
rym a nowym systemem będzie najprost-
szym rozwiązaniem z punktu widze-
nia organizacji okablowania. W metodzie 

↗ Rys. 1. Integratorzy systemów oferują możliwość automatycznego zbierania wprowadzanych 
ręcznie danych oraz generowania na podstawie tych danych raportów przyjaznych dla użyt-
kownika, takich jak logi i trendy.
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tej nie występuje żadna utrata wierności 
sygnału. Ceną kompromisu jest opóźnie-
nie czasowe przesyłania sygnału pomię-
dzy systemami w porównaniu do bezpo-
średniego połączenia modułów wejść/
wyjść. Ponadto występuje potencjalny 
duży koszt sprzętu, ponieważ to podej-
ście wymaga zastosowania wyspecjali-
zowanych modułów komunikacyjnych. 
Dla pewnych parametrów kluczowych 
lub wysokich prędkości przesyłu danych 
metoda ta może być niewystarczająca. 
W takim przypadku trzeba będzie uży-
wać jednego z systemów do sterowa-
nia i pomiarów, a drugiego do wysyłania 
żądań aktywacji lub dezaktywacji urzą-
dzeń i/lub monitorowania tych wyników.

Dla urządzeń wyjściowych, które 
muszą być sterowane przez obydwa sys-
temy, istnieje kilka opcji do rozważenia, 
w zależności od typu tych urządzeń. Jedną 
z popularnych opcji jest tu współpraca 
w sieci pomiędzy obydwoma systemami. 
Jeden system fizycznie steruje pracą urzą-
dzenia, a drugi żąda aktywacji lub dez-
aktywacji tego urządzenia. Jest to najbez-
pieczniejsza metoda działania i najłatwiej-
sza w rozwiązywaniu problemów, które 
mogą wystąpić podczas procesu przejścia 
ze starego systemu na nowy. Sprawdza się 
ona dobrze zarówno w przypadku urzą-
dzeń analogowych, jak i cyfrowych.

Jeśli praca w sieci nie jest dopuszczoną 
opcją, to można użyć pomocniczego prze-
kaźnika separującego o podwójnych sty-
kach, który umożliwi jednoczesne sterowa-
nie przez obydwa systemy urządzeniem
o jednym wyjściu cyfrowym, jednak przy 
tym podejściu należy zachować ostroż-
ność. Jeśli jeden z systemów zażąda dostę-
pu do tego urządzenia, to bezwarunkowo 
dokona jego aktywacji, chyba że w inny 
sposób zostanie ona zablokowana. Jeśli 
zaprojektowanie i podłączenie przewodo-
we zostało wykonane prawidłowo, to po 
zakończeniu przejścia ze starego systemu 
na nowy cewka przekaźnika może zostać 
usunięta (jako potencjalny punkt awa-
rii), zaś podstawa przekaźnika po prostu 
zostanie na miejscu, służąc jako złączka 
pomiędzy modułem wejść/wyjść a urzą-
dzeniem obiektowym w nowym systemie.

Urządzenia z wyjściem analogowym 
są bardziej problematyczne i nie tak 
łatwo przystosowane do opisanej wcze-
śniej metody z powodu możliwości utraty 
wierności sygnału. Jeśli musimy po pro-
stu sterować urządzeniem analogowym 

za pomocą dwóch systemów sterowania, 
a te systemy nie mogą być podłączone do 
sieci, to w przypadku gdy wszystko inne 
zawiedzie, należy umieścić układ stero-
wania (i związany z nim układ pomia-
rowy – jeśli to konieczne) w jednym sys-
temie oraz podłączyć przewodowo sygnał 
odniesienia lub wyjściowy (oraz wszyst-
kie związane z nimi sygnały sterujące) do 
obydwu systemów. Inżynierowie „ze sta-
rej szkoły” z pewnością wykonaliby to za 
pomocą modułowych liczników BCD na 
obu końcach, chociaż możliwe są także 
inne sposoby.

Dla urządzeń cyfrowych zasilanych 
sprężonym powietrzem można wykorzy-
stać przełączanie pneumatyczne, chociaż 
jest to opcja mniej rozpowszechniona. 
Praca równoległa obydwu systemów jest 
powszechnie stosowaną i opłacalną opcją 
instalacji, ale nie jest pozbawiona wad.

Wykonywanie prawidłowych 
połączeń sieciowych
Ponieważ urządzenia na hali fabrycznej 
stają się coraz bardziej inteligentne, zaś 
koszty zarówno przepustowości sieci, jak 
i przechowywania danych nadal gwał-
townie spadają, wymiana informacji na 
hali fabrycznej i w całym przedsiębior-
stwie staje się zasadniczą częścią większo-
ści projektów integracji systemów. Sieci 
przemysłowe na hali fabrycznej mają spe-
cjalne wymagania, które normalnie nie 
występują w tradycyjnych środowiskach 
informatycznych w korporacjach. Zapro-
jektowanie i zainstalowanie stabilnych 
sieci przemysłowych, które działają nieza-
wodnie w ciągu całego okresu eksploatacji 
systemu automatyki, stwarzają unikatowe 
wyzwania dla firm zajmujących się inte-
gracją systemów.

W odróżnieniu od środowiska biuro-
wego czy domowego, aplikacje przemy-
słowe często działają w miejscach wystę-
powania zaburzeń elektrycznych. Poza 
wysokim poziomem zaburzeń elektroma-
gnetycznych (EMI) w środowiskach tych 
występują duże zmiany temperatur, zapy-
lenie, wilgotność oraz inne czynniki, które 
normalnie nie są spotykane w biurze czy 
domu.

Pierwszym krokiem w zaprojekto-
waniu stabilnej sieci przemysłowej jest 
wybór kabli. Jaki wybór będzie najwła-
ściwszy? Norma ANSI/TIA-1005: „Infra-
struktura telekomunikacyjna dla obiek-

tów przemysłowych” („Telecommunica-
tions Infrastructure Standard for Industrial 
Premises”) podaje, że dla tzw. hostów lub 
urządzeń pracujących w trudnych warun-
kach przemysłowych należy stosować 
kable sieciowe kategorii 6 lub wyższej. 
Kabel kategorii 6 dobrze nadaje się do 
przesyłu danych z prędkością do 1 GB/s 
na odległość 100 m, natomiast kategorii 
6e z prędkością do 10 GB/s na taką samą 
odległość.

Ekranowany kabel sieciowy do Ether-
netu może działać lepiej w środowiskach 
o wysokim poziomie zaburzeń EMI, jeśli 
zostanie ułożony poza korytkiem kablo-
wym. Przy stosowaniu kabli ekranowa-
nych kluczowe jest ich prawidłowe uzie-
mienie. Sprawą zasadniczą jest użycie 
pojedynczej masy odniesienia. Podłącze-
nie ekranu kabla do uziemienia w wielu 
miejscach może spowodować zjawisko 
określane jako pętla masy, polegające na 
tym, że pomiędzy punktami uziemienia 
powstaje różnica potencjałów, która może 
wprowadzić zaburzenia do kabla. Ekrano-
wane wtyki RJ45 należy stosować tylko 
na jednym końcu kabla. Z drugiej strony 
należy stosować zwykłe wtyki RJ45, aby 
wyeliminować możliwość powstawania 
pętli masy.

Jeśli w zakładzie kabel ethernetowy 
musi krzyżować się z kablami energetycz-
nymi, to zawsze powinno być to wyko-
nane pod kątem prostym. Kable etherne-
towe i zasilające muszą być odseparowane 
na odległość co najmniej 8–12 cali (20,3–
30,5 cm), przy czym większe odległo-
ści należy zachować przy wyższych napię-
ciach i dłuższych trasach kablowych. Jeśli 
kabel ethernetowy jest poprowadzony 
w metalowym korytku lub rurze osłono-
wej, to każda sekcja tego korytka czy rury 
musi być pewnie połączona z sąsiednimi 
sekcjami, aby zapewnić ciągłość elek-
tryczną na całej trasie kablowej. 

Ogólnie kable ethernetowe powinny 
być układane z daleka od sprzętu gene-
rującego zaburzenia EMI, takiego jak sil-
niki elektryczne, urządzenia sterujące sil-
nikami oraz od przewodów i kabli obwo-
dów oświetlenia i zasilania urządzeń. 
W szafach sterowniczych kable etherne-
towe należy odsunąć od kabli zasilających 
na odległość co najmniej 2 cali (5,1 cm). 
Prowadząc te kable w szafie, z dala od 
źródeł zaburzeń EMI, należy przestrzegać 
zalecanych promieni gięcia podawanych 
przez producentów kabli.
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Z perspektywy architektury sieciowej w środowisku takim 
nigdy nie należy stosować koncentratorów. Jeśli sieć obejmuje 
ruch multicast, to koniecznie należy stosować zarządzalny 
przełącznik sieciowy. Ruch multicast zwykle związany jest 
z inteligentnymi urządzeniami podłączonymi do sieci tech-
nologicznych na hali fabrycznej, wykonanymi w technologii 
zorientowanej na łączność oraz na producenta/konsumenta 
(connection-oriented producer/consumer-based technology). 
Protokół EtherNet/IP (przemysłowy protokół ethernetowy), 
zarządzany przez ODVA (światowe stowarzyszenie wiodą-
cych producentów automatyki), jest protokołem komunika-
cyjnym warstwy aplikacji, który wykorzystuje tę technologię. 
Poza obsługą ruchu multicast ta klasa przełączników siecio-
wych zwykle dostarcza logi błędów i ustawienia dupleksowa-
nia, steruje prędkościami poszczególnych portów oraz umoż-
liwia tworzenie mirrorów portów. Ta funkcjonalność pomaga 
w optymalizacji i utrzymaniu sieci przemysłowej w ciągu jej 
długookresowej eksploatacji.

Jeżeli sieć w zakładzie jest bardzo mała i nie występuje 
w niej ruch multicast, to można rozważyć zastosowanie nie-
zarządzalnych przełączników sieciowych. Są one tańsze od 
zarządzalnych, ponieważ nie mają większości ich podstawo-
wych funkcji i cech. Jako ogólną praktykę dla sieci o więcej 
niż kilku węzłach należy przyjąć, że jeśli koszty nie są podsta-
wowym czynnikiem, to należy zastosować przełączniki zarzą-
dzalne. Na pewno się to opłaci.

Trendy w integracji systemów w przyszłości
Integratorzy systemów muszą stawiać czoła wielu wyzwaniom 
przy obsłudze swoich klientów, obejmującej najlepsze prak-
tyki zarządzania projektem, negocjacje z osobami zaintereso-
wanymi w firmach klientów, a także zapewnić, że oczekiwa-
nia tych osób są zgodne z celami biznesowymi. Należy wspo-
mnieć też o zminimalizowaniu ryzyka, co stanowi największe 
wyzwanie dla integratora systemów, szczególnie na fron-
tach technologicznych. Integratorzy systemów muszą postę-
pować według podstawowych zasad projektowania i spro-
stać wielu wyzwaniom podczas wdrażania tych zasad w życie. 
Na koniec, wraz z „eksplozją informacji” na hali fabrycznej, 
integratorzy systemów muszą stawić czoła wyzwaniom zwią-
zanym z zainstalowaniem infrastruktury sieci przemysłowej, 
aby najlepiej wykorzystać to, co oferują nowe technologie.

Podczas realizowania projektów integracji systemów należy 
liczyć się z tym, że zawsze będą się pojawiać pewne pro-
blemy, które trzeba będzie na bieżąco rozwiązywać. Z związku 
z tym, że technologia cały czas ewoluuje, zmieniać się będą 
również wyzwania stojące przed integratorami. Niezależnie od 
tego, jedna rzecz pozostaje niezmienna – konieczność radze-
nia sobie z problemami. Przedstawione w niniejszej publikacji 
najlepsze praktyki powinny i mogą okazać się dużą pomocą, 
służąc dobrze obecnie i w przyszłości. 

David McCarthy David McCarthy jest prezesem i dyrektorem generalnym 
amerykańskiej firmy TriCore Inc. zajmującej się integracją 
systemów; posiada ponad 30-letnie doświadczenie w auto-
matyce, jest także informatykiem w Instytucie Technologii 
w Rochester. 

http://www.staubli.com
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Daniel Repp P odejmowane przez korporacje dzia-
łania zmierzające do sprostania 
wymaganiom związanym z trans-

formacją cyfrową ukierunkowaną na uzy-
skanie wyższej wydajności i większych 
udziałów w rynku, sprawiają, że produ-
cenci i konstruktorzy maszyn muszą sta-
wiać czoła coraz większemu zapotrze-
bowaniu rynku związanego z cyfryza-
cją. Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT 
– Industrial Internet of Things) może spro-
stać tym wymaganiom, oferując firmom 
większe możliwości, przyśpieszenie pro-
dukcji oraz zwiększenie jej elastyczności. 
Jednak problemem, z którym muszą się 
zmierzyć producenci OEM oraz inżyniero-
wie projektanci, jest integrowanie nowych 
technologii w sposób, który umożliwi im 
konkurowanie z innymi firmami i projek-
tantami we współczesnym, wciąż zmienia-
jącym się i ewoluującym świecie, połączo-
nym sieciami informatycznymi.

Przechodzenie w stronę usiecio-
wionych i elastycznych maszyn
Podzespoły automatyki maszyn, które 
mogą być ponownie skonfigurowane – 
ręcznie lub przy pomocy nowego progra-
mowania – są jednym z fundamentalnych 
elementów transformacji cyfrowej. Posia-
danie ich jest także kluczowym warun-
kiem wstępnym dla uzyskania korzy-
ści płynących z technologii IIoT. Im bar-
dziej elastyczny sprzęt w fabrykach, tym 

sprawniejszy producent realizujący pro-
cesy przemysłowe.

Zainstalowanie nowych, zaawanso-
wanych technologicznie komponentów 
modułowych i podsystemów może zwięk-
szyć możliwości w zakresie dalszego 
wykorzystywania posiadanego już sprzętu 
oraz wpłynąć na poprawę ogólnej efek-
tywności. Ponadto uwalnia to inżynierów 
– specjalistów od wykonywania czaso-
chłonnych, rutynowych zadań programo-
wania i konserwacji. Wbudowane moduły 
sieciowe łączą te efektywności zarówno 
dla producentów OEM, jak i użytkowni-
ków końcowych.

Modularyzacja i standaryzacja inter-
fejsów, dynamiczne ponowne wykorzysta-
nie kompletnych modułów maszyn oraz 
umożliwienie ich pracy w sieci to pierw-
sze kroki w stronę prawdziwych syste-
mów typu „podłącz i produkuj” („plug 
and produce”), w których produkcja może 
być rozpoczęta po wykonaniu szybkiej 
ponownej, często realizowanej również 
zdalnie, konfiguracji sprzętu. 

Elastyczne, zdecentralizowane rozwią-
zania i zaawansowane cyfrowe zestawy 
narzędzi inżynierskich wymagają od 
zespołów projektantów posiadania wiedzy 
na temat tego, jak instalować tego typu 
architekturę produkcyjną. Współpraca 
partnerska OEM pomiędzy dostawcami 
automatyki a dostawcami usług, posiada-
jącymi doświadczenie w dziedzinie modu-
łowych rozwiązań sieciowych, jest kluczo-

Integrowanie 
Przemysłowego Internetu Rzeczy
Producenci OEM oraz inżynierowie projektanci zmagają się obecnie z kwestiami związanymi 
z integracją nowych technologii z Przemysłowym Internetem Rzeczy (IIoT) w celu dotrzymania 
kroku i pokonania konkurencji we współczesnym, ewoluującym świecie połączonym 
sieciami informatycznymi.

W skrócie

 →  Integrowanie Przemysło-
wego Internetu Rzeczy (IIoT) 
może pomóc firmom w inte-
gracji nowych technologii, 
pozwalając na szybszą i bar-
dziej elastyczną produkcję.

 →  Współpraca partnerska OEM 
pomiędzy dostawcami auto-
matyki a dostawcami usług 
jest kluczowym czynnikiem 
w skutecznym wdrażaniu 
technologii IIoT.

 →  Konstruktorzy maszyn, któ-
rzy są na bieżąco z innowa-
cjami, takimi jak koncep-
cje maszyn elastycznych 
i elastyczne wykorzystanie 
danych, doświadczają wzro-
stu swoich firm.
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wym czynnikiem w skutecznym wdroże-
niu technologii IIoT. 

Zamiana danych w inteligencję
Jednym z największych wyzwań, któ-
rym muszą stawić czoła producenci OEM 
i użytkownicy końcowi, jest sposób na 
efektywne wykorzystanie zalewających 
ich strumieni danych. Dane zbierane 
i analizowane we właściwy sposób w cza-
sie są tym, na czym opiera się tworzenie 
modeli predykcyjnych i co umożliwi użyt-
kownikom końcowym zredukowanie kosz-
townych nieplanowanych przestojów.

Mimo że na rynku istnieje wiele roz-
wiązań przeznaczonych do zbierania 
danych z maszyny i wysłania ich do 
chmury obliczeniowej, to producenci 
OEM muszą często sami zaprogramo-
wać interfejs tej maszyny, tak by umoż-
liwić odczytywanie pochodzącego z niej 
strumienia danych technologicznych 
i wyświetlanie tych informacji, które są 
użyteczne.

Producent OEM musi współpracować 
z dostawcą rozwiązań automatyki, dzięki 
czemu możliwe będzie zinterpretowa-
nie znaczenia pobieranych i użytecznych 
danych maszynowych. Tak więc użyt-
kownicy końcowi mogą uzyskać dostęp 
do potrzebnych im informacji mających 
istotne znaczenie, konieczne do podejmo-
wania kluczowych decyzji co do operacji 
realizowanych przez tę maszynę.

Gdy konstruktorzy maszyn współpra-
cują z dostawcami rozwiązań automatyki 
w celu dokonania standaryzacji i uspraw-
nienia procesów zbierania, analizowania 
i raportowania danych, nie jest wówczas 
wymagane posiadanie przez nich fachowej 
i specjalistycznej wiedzy z zakresu infor-
matyki (IT) czy analityki wielkich ilości 
różnorodnych danych (Big Data).

Dane z maszyny są przesyłane zaszy-
frowanymi kanałami do centrów danych 
cechujących się wysokim poziomem 
zabezpieczeń przed cyberwłamaniami, 
a następnie – po wstępnym skonfiguro-
waniu – udostępniane są producentom 

OEM. Konstruktorzy maszyn określają 
żądane punkty danych w wymaganej apli-
kacji w celu wykonywania zdalnej diagno-
styki i konserwacji lub rozpoczęcia bada-
nia możliwości oferowania usług konser-
wacji predykcyjnej.

W wyniku tych działań powstaje sys-
tem, który umożliwia użytkownikowi koń-
cowemu eksploatowanie maszyny z naj-
wyższą wydajnością oraz uzyskanie prze-
wagi nad konkurencją.

Faktem jest, że tylko silne i koopera-
tywne partnerstwo będzie ważnym ele-
mentem szybszej i bardziej inteligentnej 
pracy.

Daniel Repp Daniel Repp jest menedżerem automatyki 
przemysłowej w firmie Lenze. 

Warto rozważyć

Jakie jeszcze korzyści mogą 
płynąć z integracji IIoT?

Bez względu na to, jaki portal społecznościowy preferujesz,
zawsze możesz połączyć się z „Control Engineering”

połączmy się na portalach
społecznościowych
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www.controlengineering.pl

http://www.controlengineering.pl
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Z perspektywy integratorów
Co sprawia, że integrator zyskuje dobrego klienta? Jak wypełnić 
lukę w dostępie do inżynierów posiadających odpowiednie 
umiejętności? Jakie są oczekiwania klientów? Odpowiedzi na 
te pytania udzielają przedstawiciele firm integratorskich.

Chris Vavra Control Engineering

P rzedstawiciele trzech firm: Burrow 
Global, Automation Plus i ECN 
Automation, odpowiadają na pyta-

nia oscylujące wokół tematu integra-
cji, bazując na swoich doświadczeniach 
i praktyce.

Co sprawia, że integrator systemów 
zyskuje dobrego klienta? Co powinni 
zrobić producenci, aby tak przygotować 
się na projekt integracji, żeby mógł on 
odnieść większy sukces?
Grant Mitchell, dyrektor generalny firmy 
Automation Plus: Kluczową kwestią jest 
kontakt bezpośredni, obecność u klienta 
i wspólne planowanie integracji. To waru-
nek rozpoczęcia wszelkich prac. Tak 
więc, jeśli potrafimy właściwie przedsta-
wić wizję integracji, zyskujemy naprawdę 
dobrego klienta.

Jason Savoie, wicedyrektor wykonawczy
ds. automatyki w firmie Burrow Global:
Odnosimy najwięcej sukcesów wtedy, 
gdy potrafimy w pełni współpracować 
i w pełni zintegrować się z bazą klientów.
Klienci nie patrzą na automatykę jak na 
towar, lecz rozumieją, że istnieje praw-
dziwa wartość w tym, co robimy i zapra-
szają nas do współpracy. Tak więc, gdy 
możemy od samego początku brać udział 
w pracach wraz z klientami, to jesteśmy 
w stanie pomóc im zarówno w opraco-
waniu ich planu wydatków na kolejnych 
pięć lat, jak i w zintegrowaniu projektów 
z harmonogramami niezbędnych przesto-
jów oraz z innymi działaniami, które wła-
śnie realizują.

Arturo Freydig, dyrektor generalny w fir-
mie EXN Automation: Ważne jest, aby 
zrozumieć, jakie są potrzeby klienta i jaki 
rodzaj technologii – według jego odczucia 
– spełni wszystkie jego potrzeby.

Jak realizują Państwo rekrutację, szkole-
nia oraz utrzymywanie w firmie wykwa-
lifikowanych inżynierów? Czy proces ten 
uległ zmianie?
Nigel James, dyrektor ds. automatyki
w firmie Burrow Global: Wierzymy 
w rekrutowanie i rozwijanie młodych 
talentów. Niestety wielu młodych ludzi 
nie uważa integracji systemów za szcze-
gólnie ekscytujący obszar, w przeciwień-
stwie do pracy w dziedzinie wysokich 
technologii (high tech). Istotną sprawą jest 
to, że możemy dotrzeć do tej grupy ludzi 
i sprawić, że zafascynuje ich automa-
tyka. Posiadanie intensywnego programu 
mentoringu jest tego kluczowym elemen-
tem i obecnie pracujemy nad stworze-
niem procesów, które obejmują nowych, 
początkujących pracowników oraz dają im 
dostęp do weteranów pracy w przemyśle.

Grant Mitchell: W sprawie talentów 
trwa wojna. Wiemy to. Tak więc tym, co 
naprawdę wykonywaliśmy i na czym się 
skupialiśmy, jest zatrudnianie nowych 
pracowników. Jest to jeden z naszych 
priorytetów strategicznych. Właśnie 
w zeszłym roku przeszliśmy przez plano-
wanie strategiczne rekrutacji i uważamy, 
że zatrudnianie odpowiednich pracow-
ników jest absolutnie pierwszoplanową 
kwestią. Monitorujemy szkolenia, anali-
zujemy kwoty, które wydajemy, a także 
zaczynamy traktować te działania jako 
wyjątkowe i strategiczne. Posiadamy pro-
gramy edukacji połączonej z praktykami 
(cooperative education) i sprowadzamy 
nowych ludzi do firmy. Przekonaliśmy się 
też, że obecnie potencjalni pracownicy 
wyszukują nas na rynku pracy.

Arturo Freydig: Zdumiewające jest to, że 
w ostatnich kilku latach nowi inżyniero-
wie bardzo szybko uczą się tego zawodu. 
Pamiętam, że dawno temu trzeba było 
czekać ponad rok na w pełni wykwalifi-
kowanego inżyniera. Jednak obecnie już 

po sześciu miesiącach nowi inżyniero-
wie są gotowi do realizacji naszego pro-
cesu i są nastawieni bardzo entuzjastycz-
nie do pracy.

Co klienci mówią Państwu na temat 
swoich potrzeb?
John Glenski, prezes firmy Automa-
tion Plus: Uważam, że wiele z tego, co 
słyszymy od naszych klientów, jest tym 
samym, co oni słyszą o Internecie Rze-
czy (IoT – Internet of Things) i Przemyśle 
4.0, zaś klienci naprawdę chcą się dowie-
dzieć, w jaki sposób potrafimy zamieniać 
dane procesowe pozyskiwane dzięki roz-
wiązaniom sieciowym w konkretną war-
tość. Istnieje wiele procesów akwizycji 
danych (DAQ – Data Acquisition). Jed-
nak w jaki sposób zamieniane są one 
w rzeczywiste wskaźniki biznesowe? Jak 
możemy wykorzystać dane do rzeczywi-
stej poprawy operacji i procesów realizo-
wanych w naszej fabryce?

Czy zaczynacie dostrzegać, że firmom 
coraz bliższa jest idea inwestowania 
w produkcję?
Arturo Freydig: Koncentrujemy się na 
przemyśle przetwórczym, takim jak sek-
tor spożywczy i browarnictwo, chemiczny, 
wydobywczy itd. Jeśli chodzi o te branże, 
to zauważyłem, że w miarę wzrostu cen 
wyrobów firmy posiadają więcej pienię-
dzy na inwestycje w realizowane pro-
cesy. Wskaźnik zwrotu z inwestycji (ROI – 
Return on Investment) jest bardzo ważny, 
szczególnie w produkcji, i jest on częścią 
procesu, który jest zadaniem firmy prze-
mysłowej. Obecnie nie jest to już tylko 
sprowadzanie nowego sprzętu.

Jason Savoie: Poza integrowaniem sprzętu 
klient może liczyć na profesjonalną pomoc 
fachowców tworzących zespół, którzy 
dzieląc się swoją wiedzą, pomogą w peł-
nym oszacowaniu kosztów integracji. 

Warto rozważyć

  W jaki sposób Państwa 
następny projekt może przy-
brać wyraźniejsze kształty?



Sprawdź nasz katalog i znadź  

wszystko czego potrzebujesz.

√   pełna lista integratorów 

automatyki przemysłowej 

√   zestawienie wg kategorii  

i produktów

√  prezentacje multimedialne

√  doświadczenie integratora

Integratorzy systemów
w automatyce

Wejdź na stronę:
www.integratorzy.almanachprodukcji.pl

SZUKASZ INTEGRATORA?

Jedyna pełna baza danych
integratorów systemów w Polsce

http://www.integratorzy.almanachprodukcji.pl
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ASKOM Sp. z o.o.
ul. Józefa Sowińskiego 13, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 301 81 00, fax: +48 32 301 81 01
e-mail: biuro@askom.pl
www.askom.pl

ASKOM to firma posiadającą bogatą wiedzę i 25-letnie doświadczenie 
w integracji systemów automatyki i zarządzania produkcją (MES) oraz 
produkcji oprogramowania przemysłowego. Dzięki naszym kompeten-
cjom klienci otrzymują z jednego źródła rozwiązania, które optymal-
nie integrują systemy produkcyjne z systemami zarządzania, mając na 
celu minimalizację kosztów i maksymalizację efektywności produkcji.

Oferujemy projektowanie i wykonanie systemów automatyki „pod 
klucz” dla maszyn, linii produkcyjnych, procesów przemysłowych 
i kompletnych zakładów.

Jako wieloletni partner firmy SIEMENS – autoryzowany Solution
Specialist – oferujemy rozwiązania w technologii Totally Integrated
Automation (TIA), tj. kompleksowej automatyzacji produkcji, na którą 
składają się systemy: sterownikowe SIMATIC S7, sterowania rozproszo-
nego SIMATIC PCS7, sterowania procesów wsadowych SIMATIC BATCH 
oraz zarządzania produkcją SIMATIC IT. ASKOM jako jedyny w Pol-
sce posiada status Siemens Industry Software Silver Partner w zakresie 
Zarządzania Produkcja (MOM).

Realizujemy również projekty w oparciu o sterowniki GE IP, Beckhoff, 
Wago; systemy wizualizacji IAS/InTouch, iFIX; systemy DCS MetsoDNA.

Jesteśmy producentem oprogramowania systemów przemysło-
wych IT – własnych produktów oraz oprogramowania realizowanego 
na zamówienie. Od 1995 r. ASKOM rozwija i oferuje na rynku system 
wizualizacji Asix, należący do klasy programów HMI/SCADA/MES, któ-
rego ponad 10 000 licencji jest już eksploatowanych na obiektach 
w Polsce i za granicą. Blisko 50 firm posiada status IPA – autoryzowa-
nego Integratora Pakietu ASIX, co oznacza dostępność wyszkolonej 
kadry specjalistów i możliwość znalezienia lokalnego partnera, zdol-
nego przeprowadzić pełny proces projektowania, uruchomienia i ser-
wisowania systemów na bazie ASIX.

Branże:
• koksownicza • energetyczna
• browarnicza • chemiczna
• ciepłownicza • hutnicza
• papiernicza • spożywcza

Specjalizacje:
• automatyka przemysłowa
• automatyka budynków
• sterowanie procesami
• systemy PLC, SCADA, DCS
• systemy zarządzania produkcją (MES, MOM, PLM, LIMS)

Apator Control Sp. z o.o. 
ul. Polna 148, 87-100 Toruń 
tel. +48 56 654 49 00
fax: +48 56 654 49 03
e-mail: control@apator.com
www.acontrol.com.pl 

Apator Control – spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Apa-
tor, posiadająca wieloletnie doświadczenie w integracji systemów 
automatyki oraz produkcji układów i systemów napędowych dla prze-
mysłu. Specjalizuje się w projektowaniu i wykonywaniu systemów 
automatyki dla maszyn, linii i ciągów technologicznych. Oferowane 
rozwiązania pozwalają na optymalizację i usprawnianie procesów pro-
dukcyjnych oraz efektywne zarządzanie. Obok automatyki spółka spe-
cjalizuje się w zasilaniu i rozdziale energii – projektując i produkując 
układy rozdzielczo-sterownicze. 

Główne obszary działalności: 
•  inżynieria zasilania i rozdziału energii (stacje transformatorowe, 

rozdzielnice SN, nn, baterie kondensatorów);
• inżynieria napędów i sterowania (automatyka przemysłowa);
• moduły i komponenty (falowniki, softstarty, silniki, sterowniki PLC); 
•  usługi serwisowe i szkolenia techniczne (remonty, modernizacje, 

przeglądy, szkolenia z zakresu automatyki przemysłowej i techniki 
napędowej);

•  zarządzanie efektywnością energetyczną (zarządzanie mediami, 
optymalizacja produkcji). 

W każdym z obszarów działalności spółki zatrudniona jest wyspecjali-
zowana kadra inżynierska, która na co dzień dzieli się swoim doświad-
czeniem i wiedzą, by podnosić efektywność procesów produkcyjnych 
i zapewniać bezpieczeństwo w układach rozdzielczo-sterowniczych.

Usługi świadczone są dla każdej gałęzi przemysłu – automatyki, 
mechaniki, energetyki, elektroniki i pracy związanej z procesami tech-
nologicznymi. 

Projekty inwestycyjne realizowane są również w formule EPC 
(ang. engineering, procurement, construction), tzw. wykonawstwo 
pod klucz. Spółka oferuje kompleksową realizację, zaczynając od ana-
lizy przedprojektowej i przygotowania projektu, poprzez produkcję, 
kładąc nacisk na znalezienie rozwiązania dopasowanego do potrzeb 
klienta, aż po montaż, rozruch i optymalizację przygotowanych roz-
wiązań – aplikacji, szaf sterowniczych i rozdzielnic.
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CASTOR Unia Gospodarcza Sp. z o.o.
ul. Szadoka 8, 40-801 Katowice
tel./fax: +48 32 206 80 20, +48 32 259 98 81
mobile: +48 608 450 399
e-mail: grzegorz.ferens@castor.com.pl
www.castorautomatyka.pl, www.castor.com.pl

Castor Automatyka to firma inżynierska wchodząca w skład grupy 
Castor Unia Gospodarcza Sp. z o.o., posiadająca wieloletnie doświad-
czenie z zakresu projektowania i budowy maszyn. Dzięki wiedzy 
i umiejętnościom zdobytym na przestrzeni lat oferujemy innowacyjne 
rozwiązania do automatyzacji maszyn i kontroli procesów w dziedzinie 
robotyzacji, sterowania, techniki napędowej, bezpieczeństwa, wizuali-
zacji oraz komunikacji.

Dostarczamy kompletne zrobotyzowane stanowiska typu Met-Cast,
przeznaczone do obróbki powierzchni, szlifowania, gratowania i pole-
rowania, jak również stanowiska do manipulacji, załadunku i rozładunku 
detali m.in. na liniach produkcyjnych. W projektach wykorzystujemy 
roboty przemysłowe wiodących światowych producentów.

Fundamentem naszej działalności jest profesjonalizm i efektywność,
na pierwszym miejscu stawiamy skuteczne realizowanie potrzeb klienta. 
Nasze możliwości produkcyjne pozwalają nam dostarczać zarówno 
kompaktowe urządzenia, jak również wyspecjalizowane systemy auto-
matyki, występujące w dużych liniach technologicznych i produkcyjnych.

Projekty maszyn i układów sterowania powstają zgodnie z dyrekty-
wą maszynową 2006/42/WE.  Przeprowadzamy kompleksową analizę 
zagrożeń i ocenę ryzyka, a także opracowujemy dokumentację tech-
niczną wraz z wystawieniem deklaracji zgodności – oznakowanie CE.

Gwarantujemy profesjonalną współpracę oraz doradztwo w kwe-
stii technik automatyzacji procesów.

Branże:
 • odlewnictwo • automotive • przemysł lotniczy i zbrojeniowy 
• przemysł medyczny • przemysł spożywczy • przemysł elektro-
maszynowy.

Specjalizacje:
 • budowa zrobotyzowanych stanowisk do gratowania, szlifowania, 
polerowania • integracja linii i procesów technologicznych • projek-
towanie układów sterowania i obwodów bezpieczeństwa • systemy 
sterowania procesem – APROL, SCADA, wizualizacje HMI • optymali-
zacja pracy urządzeń celem zwiększenia efektywności produkcji.

Darnok
ul. Nowa Wieś Kwidzyńska 3, 82-500 Kwidzyn
tel. +48 575 648 396
e-mail: biuro@darnok.com.pl
www.darnok.com.pl

Firma Darnok specjalizuje się w projektowaniu i realizacji rozwią-
zań technologicznych dla firm zajmujących się kontraktową produkcją  
PCB, elektroniki, sprzętu RTV, AGD oraz branży Automotive.

Dzięki zastosowaniu obrabiarek CNC do produkcji części naszych 
maszyn uzyskujemy wysoką precyzję wykonania. Używamy materia-
łów spełniających wymogi ESD.

Wdrażamy nowe produkty, pomagając klientowi opracować  pro-
ces technologiczny.

Oferujemy:
•  adaptery montażowe z systemem zapobiegania błędów 

(Poka- Yoke);
•  urządzenia do wykrywania defektów w produkcji (uszkodzenia, 

obecności elementów);
• testery igłowe  ICT/FCT/HVT;
• ramki do lutowania ręcznego i automatycznego;
• praski złożeniowe;
•  aplikatory silikonu, kleju oraz past termoprzewodzących 

(dyspensery);
• konstrukcje z profili aluminiowych;
• systemy wizyjne do testów optycznych AOI;
• integrację systemów automatyki;
• automatyzację procesu produkcji;
• usługi projektowe CAD;
• frezowanie CNC materiałów ESD i aluminium.

mailto:grzegorz.ferens@castor.com.pl
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EKALTECH Biuro Inżynierii Systemowej
ul. Stanisława Kunickiego 10A/II, 54-616 Wrocław
tel. +48 71 789 08 81, fax +48 71 789 08 91
e-mail: biuro@ekaltech.pl
www.ekaltech.pl

Firma EKALTECH, powstała we Wrocławiu w 2005 r., dostarcza opty-
malne rozwiązania do systemów automatyki przemysłowej, zapewnia-
jąc wysoki poziom techniczny, technologiczny i niezawodność ofero-
wanych rozwiązań.

Oferta:
Systemy sterowania i wizualizacji automatyki przemysłowej

•  Wieloosiowe maszyny CNC z możliwością ich programowania 
w G-code

• CNC sterowanie numeryczne
•  Od projektu do uruchomienia stołów transportowych do paletyza-

cji i depaletyzacji
• Systemy monitoringu obiektów przemysłowych
• Programowanie sterowników PLC
• Modernizacje manipulatorów
• Projektowanie i budowa zrobotyzowanych stanowisk
• Robotyzacja linii przemysłowych

 
Automatyka budynkowa

• Systemy automatyki ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC)
• System nadzoru i sterowania budynków BMS 

Kompleksowa obsługa
• Wsparcie techniczne w zakresie rozwiązań wdrożeniowych i ope-

racyjnych
• Szkolenia z zakresu obsługi zainstalowanych urządzeń
• Kompleksowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

DB PROJECT
ul. Mireckiego 30, 55-080 Kąty Wrocławskie
tel. +48 693 33 59 59
e-mail: biuro@dbproject.pl
www.dbproject.pl

DB PROJECT – integrator systemów sterowania – świadczy komplek-
sowe usługi w zakresie projektowania, wykonania i utrzymania syste-
mów sterowania maszyn, urządzeń i procesów przemysłowych. Zaj-
mujemy się obsługą procesu automatyzacji – od etapu koncepcji po 
wdrożenie i utrzymanie systemu, a kilkanaście lat doświadczenie na 
polskim i zagranicznym rynku oraz setki pomyślnych realizacji dla róż-
nych branż – to wartościowy know-how, którym może pochwalić się 
nasza firma.

Nasze usługi:
•  Dobór, dostawa i montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 

i automatyki
•  Przygotowanie projektu elektrycznego
•  Programowanie sterowników PLC, paneli operatorskich HMI 

i systemów wizualizacji SCADA
•  Systemy akwizycji danych pomiarowych i tworzenie baz danych
•  Monitorowanie, temperatury, poziomu, wagi zbiorników produk-

cyjnych i magazynowych
•  Systemy recepturowe i optymalizacja procesów produkcyjnych
•  Rozwiązania umożliwiające zdalny dostęp do układów sterownia 
•  Projektowanie i budowa sieci przemysłowych
•  Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych
•  Montaż i uruchomienie obiektowe
•  Utrzymanie ruchu i serwis

Wiodące branże:
•  Przemysł spożywczy – zarządzanie procesami produkcji 

i przetwórstwa 
•  Transport, suszenie i magazynowanie ziarna oraz materiałów 

sypkich
•  Przemysł piekarniczy – technologia wytwarzania zakwasu 

oraz dozowania produktów
•  Przetwórstwo odpadów – kompostowanie i utylizacja 
•  Mieszalnie pasz – produkcja w oparciu o systemy recepturowe

Wyróżnia nas: 
•  Innowacyjne podejście w obszarze automatyki i sterowania
•  Optymalne i indywidualne rozwiązania dobrane pod kątem możli-

wości finansowych oraz perspektywy rozwoju naszego klienta
•  Aparatura renomowanych dostawców: SIEMENS, EATON, WAGO, 

TURCK, IFM, Schneider Electric, Allen-Bradley, Endress+Hauser
•  Doświadczony zespół inżynierów elektryków i automatyków
•  Rozbudowane funkcjonalności systemu sterowania z intuicyjnym 

interfejsem
•  Najwyższej jakości obsługa serwisowa z możliwością monitoringu 

i diagnozy online
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InduSoft Polska Sp. z o.o.
ul. Stanisława Kunickiego 10A, 54-616 Wrocław
tel. +48 71 789 08 81
e-mail: support@indusoft.pl
www.indusoft.pl

Firma InduSoft Polska, powstała we Wrocławiu w 2008 r., dostarcza 
rozwiązania zaopatrujące współczesną technologię dostępu i przecho-
wywania danych do urządzeń przemysłowych.

Czołowy produkt InduSoft Web Studio to system HMIA/SCADA 
typu RACE (Rapid Application Configuration Environment).

InduSoft stanowi potężną rodzinę przemysłowego oprogramowa-
nia do opracowywania aplikacji dla automatyki przemysłowej, oprzy-
rządowania i systemów wbudowanych do wszystkich systemów ope-
racyjnych obsługiwanych przez firmę Microsoft.

InduSoft stale opracowuje narzędzia i technologie, które umożli-
wiają tworzenie interfejsów graficznych dla wbudowanych kompute-
rów osobistych, komputerów osobistych i urządzeń mobilnych.

Obecnie ponad 150 000 licencji sprzedanych na całym świecie 
potwierdza, że InduSoft to w pełni funkcjonalna aplikacja wspierająca 
różnorodne systemy automatyki przemysłowej, sterowania i automa-
tyki budowlanej, idealna do aplikacji energii odnawialnej.

Oprogramowanie InduSoft Web Studio można wykorzystywać do 
tworzenia aplikacji kompatybilnych ze wszystkimi wspieranymi sys-
temami Windows oraz tworzenia systemu HMI/SCADA bez potrzeby 
instalacji dodatkowych programów.

Oprócz dystrybucji oprogramowania firma zapewnia szczegółowe 
konsultacje techniczne oraz szkolenia.

Merrid Controls Sp. z o.o.
ul. Ratajska 12, 91-231 Łódź
tel. +48 42 616 23 00, fax +48 42 616 23 49 lub + 48 42 209 46 06
e-mail: merrid@merrid.com.pl, www.merrid.com.pl

Spółka Merrid Controls koncentruje swoją działalność na projekto-
waniu i wykonawstwie nowoczesnych oraz niezawodnych systemów 
automatyki i informatyki do zastosowań przemysłowych.

Firma oferuje:
• wykonawstwo projektów w branży PiA oraz elektrycznej; 
•  opracowywanie oprogramowania sterowników PLC, systemów 

SCADA, DCS; 
•  opracowywanie oprogramowania systemów informatyki 

dla przemysłu; 
•  prefabrykację podzespołów (szafy sterownicze, pulpity, rozdzielnice

 MCC itp.); 
• montaż i uruchamianie systemów automatyki w obiektach; 
• serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

Wysoki poziom oferowanych usług zapewniamy w oparciu o wdrożony
w naszej spółce System Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009, 
System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg PN-ISO/IEC 
27001:2014 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną 
Pracy wg PN-N-18001:2004.

Naszym atutem jest wysoko kwalifikowana kadra – zatrudniamy 
57 specjalistów z dziedziny automatyki, informatyki i elektryki.

Specjalizacje Merrid Controls:
•  systemy zarządzania spedycją i logistyką dla terminali i baz paliw 

płynnych oraz innych mediów akcyzowych (systemy SAMER®TAS 
i SAMER®Net); 

•  systemy zarządzania spedycją i logistyką dla terminali i składów 
różnorodnych produktów płynnych i masowych (asfalt, oleje, estry, 
etanol, granulaty tworzyw sztucznych);

• systemy wspomagania ruchu dla kopalń węgla brunatnego;
• systemy informatyczne dla przemysłu (MES, CAQ, CMMS, MRP);
• integracja systemów automatyki z systemami klasy ERP;
•  systemy automatyki dla: terminali i baz paliw płynnych, kopalń 

odkrywkowych, obiektów wodno-ściekowych, instalacji i linii 
produkcyjnych (przemysł metalowy, gumowy, kosmetyczny, 
spożywczy, celulozowy);

•  systemy zabezpieczenia technicznego dla instalacji i obiektów 
przemysłowych (systemy kontroli dostępu, systemy CCTV);

• instalacje automatyki i elektryki dla stref zagrożonych wybuchem;
•  instalacje automatyki w oparciu o normy bezpieczeństwa maszy-

nowego.
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PRO-CONTROL Sp. z o.o. 
ul. Serwituty 29, 02-233 Warszawa
tel. +48 22 578 04 00
e-mail: info@pro-control.pl
www.pro-control.pl

Nowoczesna automatyka dla przemysłu
PRO-CONTROL jest firmą inżynierską i integratorską z 27-letnim 
doświadczeniem w kompleksowej realizacji instalacji automatyki 
i układów elektrycznych do obiektów przemysłowych. 

Doradztwo i projektowanie
 • Doradztwo i konsulting techniczny • Projekt i realizacja systemów 
zarządzania produkcją MES • Programowanie sterowników PLC • 
Systemy sterowania SCADA i DCS • Migracje systemów sterowa-
nia różnych producentów • Przemysłowe systemy zbierania i ana-
lizy danych

Robotyka i systemy wizyjne 
• Budowa zrobotyzowanych stanowisk automatyzacji produkcji
• Systemy kontroli wizyjnej jakości

Integracja systemów cyfrowych
Wykonujemy integrację rozproszonych systemów cyfrowych pocho-
dzących od różnych producentów

Wykonawstwo i rozruch instalacji
• Kompletacja i realizacja dostaw • Wykonywanie prefabrykatów 
• Montaż i rozruch instalacji technologicznej

Serwis
Stała obsługa serwisowa instalacji własnych oraz powierzonych, w tym 
także w systemie 7/24

Realizacje specjalistyczne
 • Systemy monitoringu mediów • Systemy monitoringu zużycia 
gazu i efektywności linii • Projektujemy i wykonujemy rozległe sieci 
komputerowe • Automatyzacja procesów szarżowych i wsadowych 
(BATCH) • Układy dozowania wagowego i objętościowego, w tym 
układy kontroli wagi netto • Wykonujemy instalacje telemechaniki 
dalekosiężnej oparte na modemach i radiomodemach

Systemy sterowania
Mamy doświadczenie w realizacji systemów opartych na oprogramo-
waniu pochodzącym od różnych producentów: Siemens, ABB, Won-
derware, Rockwell Automation, ICONICS, Omron, Mitsubishi Electric, 
B&R, Cognex, Schneider Electric i innych.

PROAXIS Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 43, 05-270 Marki
tel. +48 697 751 375, +48 608 592 553
e-mail: proaxis@proaxis.pl
www.proaxis.pl

PROAXIS Sp. z o.o., jako autoryzowany reseler CIMCO A/S, zajmuje się 
profesjonalnymi usługami obejmującymi kompleksową integrację sys-
temów klasy Computer Integrated Manufacturing.

Wieloletnie doświadczenie na rynku przemysłu wytwórczego, ze 
szczególnym uwzględnieniem zakładów wykorzystujących technologię 
CNC, gwarantuje najwyższą jakość oferowanych produktów oraz zwią-
zanych z nimi usług wdrożeniowych.

Pakiet profesjonalnych rozwiązań CIMCO A/S obejmuje wszystkie 
aspekty wsparcia kluczowych działań związanych z przygotowaniem 
i obsługą cyklu życia technologii CNC oraz z szeroko pojętą integracją 
parku maszynowego w ramach zakładowych sieci informatycznych.

Zarówno standardowe, jak i przeznaczone dla specyficznych ukła-
dów sterowania CNC rozwiązania software'owe umożliwiają ela-
styczną budowę zintegrowanego systemu wspomagania procesu pro-
dukcyjnego obejmującego typowe obszary działania:

• generowanie kodu NC;
• edycję, walidację i symulację kodu NC;
• zarządzanie danymi NC oraz dokumentacją powiązaną;
•  scentralizowaną transmisję danych na dowolne układy sterowania 

maszyn CNC;
• gromadzenie i raportowanie danych produkcyjnych;
• narzędzia integracji z systemami zarządzania przedsiębiorstwem;
• systemy wizualizacji OEE, ANDON.

Ścisła współpraca CIMCO A/S z wiodącymi na rynku producentami 
układów sterowania umożliwia zaimplementowanie specjalizowanych 
rozwiązań dla sterowników, takich jak:

• HEIDENHAIN,
• SINUMERIK,
• MAZAK,
• OKUMA,
• FANUC,
• HAAS,
• MITSUBISHI.

Wyjątkowa elastyczność architektury oraz ciągły rozwój funkcjonalno-
ści produktów stanowią o pozycji rozwiązań CIMCO na czele dostęp-
nych na rynku zintegrowanych systemów klasy Computer Integrated 
Manufacturing.
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Proster Sp. z o.o.
ul. Głowackiego 67, 32-800 Brzesko 
tel. +48 14 684 83 00
e-mail: biuro@proster.net.pl
www.proster.net.pl

Firma Proster jest obecna na rynku od 1985 r. Oferujemy swoim klien-
tom szeroki zakres usług w sektorze przemysłowym. Jesteśmy cie-
szącym się zaufaniem integratorem systemów automatyki i robotyki. 
Oferujemy pomoc, dzieląc się naszym doświadczeniem zdobytym w 
okresie ponad trzydziestu lat działalności.

Jesteśmy aktywni głównie w branży spożywczej, a ostatnio posze-
rzyliśmy obszar świadczonych przez nas usług także o branżę auto-
motive. Pracujemy również w innych obszarach, gdzie projekty pod 
względem zakresu są bardzo podobne.

Realizujemy projekty z obszaru automatyki przemysłowej i roboty-
ki, do której zaliczają się m.in.: systemy sterowania procesów produk-
cyjnych, systemy wizualizacyjne procesów produkcyjnych, komplek-
sowe modernizacje lub uruchomienia maszyn, kompleksowe wdroże-
nia systemów transportu wewnętrznego, w tym ciągów paletyzują-
cych wraz ze zrobotyzowanymi stanowiskami pakującymi i paletyzu-
jącymi. Projektujemy i wykonujemy także stanowiska zrobotyzowane, 
spełniające różnorodne funkcje (pakowanie, przenoszenie, montaż,
spawanie, zgrzewanie), dostosowując się do standardów klienta 
i danej branży (przemysł spożywczy, metalowy, automotive itd.)

Zajmujemy się również szeroko pojętą elektrotechniką, gdzie reali-
zujemy instalacje elektryczne wraz z projektowaniem i wykonaw-
stwem szaf sterowniczych i rozdzielczych. Modernizujemy bądź pro-
jektujemy nowe inteligentne systemy oświetlenia, wykorzystując 
nowoczesne rozwiązania technologii LED, naszego partnera – firmy 
Philips Lighting.

Kolejnym  obszarem świadczonych przez nas usług jest outsourcing 
utrzymania ruchu. Zespoły (elektrycy, mechanicy, automatycy) zatrud-
nionych przez nas osób pracują obecnie w czterech zakładach należą-
cych do międzynarodowych korporacji – dwa z nich działają w branży 
spożywczej, jeden w branży energetycznej i jeden w branży automotive. 

O jakości i wysokim poziomie oferowanych przez naszą firmę usług 
świadczą tysiące zrealizowanych projektów na całym świecie. Grono 
ponad 170 wysoko wykwalifikowanych i wyjątkowych ludzi w naszej 
firmie tworzy zgrany zespół, dzięki któremu oferujemy usługi z naj-
wyższej półki – co możemy potwierdzić certyfikatem ISO 9001:2000 
nadanym w 2002 r. przez TUV Management Service GmbH i konty-
nuowanym jako ISO 9001:2008  w 2017 r., nagrodami Gazele Biznesu 
2008, 2009 i 2015, Gepardy Biznesu 2009 i 2017, Efektywna Firma 
2012, 2015 i 2017, Brylanty Polskiej Gospodarki 2017, jak również cer-
tyfikatem Autoryzowany Producent Rozdzielnic xEnergy firmy Moeller 
oraz licznymi referencjami od naszych klientów.

RMA Sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 133A, 81-571 Gdynia
tel. +48 58 350 65 50
e-mail: sales@myrma.eu
www.myrma.eu

Jesteśmy wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań z obszaru 
automatyzacji i robotyzacji spawania oraz procesów laserowych 
(czyszczenie, polerowanie, strukturyzowanie oraz cięcie 3D). Posia-
damy ponad 10-letnie doświadczenie w branży – współpracujemy 
z klientami na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

Zaawansowane rozwiązania spawalnicze
Obecnie w swoim portfolio, oprócz konwencjonalnych metod, takich 
jak MIG/MAG, TIG, wykorzystujemy do spawania źródła laserowe 
różnego typu i zastosowania. W swojej ofercie posiadamy rozwiązania 
„szyte na miarę”, jak również gotowe platformy i cele spawalnicze.

Projekty realizowane są kompleksowo zgodnie z wymaganiami 
klienta – od fazy koncepcji i analizy potrzeb, poprzez projektowanie,
montaż i uruchomienie. Zrealizowane w tej sposób rozwiązania, 
dostarczane są z pełnym wachlarzem usług posprzedażowych.

Produkty do laserowej obróbki materiałów
Wieloletnie doświadczenie oraz wiedza w obszarze technologii lasero-
wych pozwoliły nam zaprojektować wszechstronną, zautomatyzowaną 
linię produktów do spawania i obróbki materiałów za pomocą lasera. 
Każdy z nich to idealne i bezkompromisowe połączenie technologii 
i unikalnego oprogramowania ILP Software. Doskonałym przykładem 
naszej filozofii projektowania jest MLS ONE – kompaktowe urządzenie 
do spawania laserowego typu all-in-one.

Nasze atuty
Głównym atutem RMA jest kapitał ludzki, który bazuje na zespole 
doświadczonych inżynierów i specjalistów. Jesteśmy w stanie podjąć 
się realizacji naprawdę wymagających projektów. Wspiera nas w tym 
laboratorium testowe RMA, w którym pomagamy naszym klientom 
dobrać optymalną technologię i zweryfikować wstępne założenia 
projektowe.

mailto:biuro@proster.net.pl
http://www.proster.net.pl
mailto:sales@myrma.eu
http://www.myrma.eu
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Sabur Sp. z o.o.
ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa
tel. +48 22 549 43 53
e-mail: sabur@sabur.com.pl 
www.sabur.com.pl

Sabur reprezentuje grupę renomowanych europejskich producentów 
urządzeń i oprogramowania do automatyki przemysłowej i budynko-
wej. Dostarczamy innowacyjne urządzenia, oprogramowanie,  rozwią-
zania SCADA/BMS/HVAC do zarządzania instalacjami technicznymi 
i systemami automatyki obiektów infrastrukturalnych oraz integruje 
te instalacje z systemami FM, ERP, BI.

Rozwiązania do automatycznego sterowania instalacjami technicz-
nymi, na co dzień używane przez naszych klientów, nie tylko przyno-
szą im wymierne efekty finansowe (np. w wyniku zmniejszenia zużycia 
mediów), lecz także zwiększają bezpieczeństwo i komfort użytkowania 
obiektów. Wspomagają również codzienną pracę personelu obsługi, 
a właścicielom i menedżerom ułatwiają skuteczniejsze zarządzanie 
w oparciu o wiarygodne, bieżące oraz dostępne z każdego miejsca 
dane obiektowe.

Automatyka to nasza wieloletnia pasja i specjalizacja. Działamy na 
polskim rynku od ponad 25 lat.

Zakres naszych aplikacji obejmuje zarówno pojedyncze urządzenia, 
jak i złożone, rozległe systemy automatycznego sterowania i nadzoru. 
Szczycimy się bogatym doświadczeniem aplikacyjnym, zapewniamy 
pomoc przy opracowywaniu koncepcji i wsparcie inżynierskie podczas 
realizacji projektu. 

Oferta:
W naszej ofercie znajdują się produkty i rozwiązania do automatyki 
następujących firm: Saia Burgess Controls, Elutions, ESA, Asem, Atim, 
Racom i Ocean Data Systems:

• sterowniki swobodnie programowalne, moduły zdalne,
• oprogramowanie przemysłowe HMI, SCADA i do raportowania,
• panele operatorskie,
• monitory i komputery przemysłowe,
• systemy komunikacji bezprzewodowej,
•  podzespoły do automatyki przemysłowej i budynkowej, w tym licz-

niki energii elektrycznej,
•  systemy zdalnego odczytu i rozliczania energii elektrycznej oraz 

innych mediów.

Dobór skutecznych komponentów od europejskich dostawców umoż-
liwia tworzenie układów „na miarę”, z możliwością dalszej łatwej 
rozbudowy według indywidualnych wymagań i w całym cyklu życia 
obiektu lub instalacji.

Branże: 
Nasze systemy niezawodnie pracują m.in. w obiektach infrastruktu-
ralnych, jak wodociągi i oczyszczalnie ścieków, ciepłownie, tunele czy 
lotniska, a także w centrach logistycznych i handlowych, biurowcach, 
hotelach, szpitalach, szkołach i halach produkcyjnych.

Roboty Przemysłowe Sp. z o.o. 
ul. Góra Libertowska 47, 30-444 Libertów k. Krakowa
www.RobotyPrzemyslowe.eu

Firma Roboty Przemysłowe zajmuje się robotyzacją linii produkcyjnych 
z wykorzystaniem niezawodnych robotów marki FANUC. Specjalizu-
jemy się w projektowaniu, budowaniu, dostarczaniu i kompleksowej 
integracji zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych, paletyzacyjnych 
oraz tych związanych z obsługą maszyn i pras krawędziowych. Podej-
mujemy także wyzwania niestandardowe, wdrażając roboty do pracy 
w najbardziej wymagających procesach wytwórczych oraz zróżnicowa-
nych aplikacjach przemysłowych. 

Jesteśmy prekursorami wielu innowacyjnych rozwiązań. Przy two-
rzeniu każdej aplikacji przede wszystkim poznajemy i analizujemy 
istotę procesu technologicznego, by w efekcie zaproponować klien-
towi optymalny schemat robotyzacji, odpowiadający zarówno bieżą-
cym, jak i przyszłym potrzebom produkcji. Tworzone przez nas roz-
wiązania cechuje wysoka wydajność, elastyczność, niezawodność 
i zgodność z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. W zrobotyzo-
wanych aplikacjach stawiamy w szczególności na prostotę obsługi oraz 
wysoką funkcjonalność, szczególnie cenioną przez klientów.

Stanowiska zrobotyzowane wdrażamy w sposób kompleksowy, 
począwszy od wyboru modelu robota oraz opcji, w które jest wyposa-
żony, chwytaka, systemu pozycjonowania, poprzez optymalną konfigu-
rację elementów stanowiska, aż po przeszkolenie załogi, serwis gwa-
rancyjny i pogwarancyjny.

Produkty firmy
Produkujemy i wdrażamy kompletne stanowiska zrobotyzowane, 
które sprawdzają się w wielkoseryjnej produkcji ściśle określonych 
detali, jak i realizacji krótkich, często wręcz prototypowych serii pro-
dukcyjnych, wzmacniając przewagę konkurencyjną firm produkcyj-
nych. 

 
Specjalizacje: 
spawanie • zgrzewanie • paletyzacja • pakowanie • handling • prasy 
krawędziowe

Branże: 
przemysł motoryzacyjny • przemysł górniczy • branża metalowa • 
branża maszynowa • branża grzewcza • przemysł ciężki • hydraulika 
siłowa • konstrukcje stalowe • przemysł chemiczny • rolnictwo, FMCG 
• przemysł cementowy • branża poligraficzna • przemysł szklarski • 
przemysł elektrotechniczny • przemysł elektroniczny • obróbka blach 

 
Jesteśmy integratorem japońskiej firmy FANUC
www.fanuc.pl

mailto:sabur@sabur.com.pl
http://www.sabur.com.pl
http://www.RobotyPrzemyslowe.eu
http://www.fanuc.pl
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SCHULZ Infoprod
ul. Metalowa 3, 60-118 Poznań
tel. +48 61 865 07 84
e-mail: info@schulz-infoprod.pl 
www.schulz-infoprod.pl

Schulz Infoprod to nowoczesne przedsiębiorstwo inżynierskie i wio-
dący dostawca kompleksowych rozwiązań w obszarze automatyki 
przemysłowej. Jako integrator systemów automatyki dysponujemy 
szeroką wiedzą i bogatym doświadczeniem w zakresie sterowania pro-
cesami przemysłowymi dla różnych branż. Cechuje nas elastyczność 
i indywidualne podejście do klienta – każdy projekt jest tworzony na 
miarę, z zachowaniem wymaganych standardów jakości.

Ponad 30-letnie doświadczenie w branży, różnorodne projekty 
oraz klienci z Polski i całego świata pozwoliły nam stać się solidnym 
partnerem dla wiodących firm technologicznych i zakładów przemy-
słowych. O naszej niezawodności świadczą certyfikaty firm Siemens, 
Wonderware oraz Astor. Współpracujemy z renomowanymi dostaw-
cami, takimi jak Eaton, IFM czy Turck oraz jesteśmy certyfikowanym 
dystrybutorem marki Danfoss.

W 2002 r. staliśmy się częścią niemieckiej grupy Schulz System-
technik. Połączenie polskiej i niemieckiej myśli technicznej we wspól-
nych projektach jeszcze bardziej poszerzyło nasze horyzonty i otwo-
rzyło nowe możliwości.

Oferujemy pełen zakres usług:
•  konsultacje, planowanie, projektowanie oraz prowadzenie doku-

mentacji;
• montaż i dostawę szaf sterowniczych;
•  programowanie (Siemens, Allen-Bradley) i wizualizację (Siemens, 

Wonderware, iFix);
• identyfikację systemów (RFID oraz kod kreskowy);
• systemy zarządzania produkcją (MES);
• połączenie z systemem ERP;
• uruchomienia i szkolenia;
• serwis 24/7.

Branże: spożywcza • chemiczna • farmaceutyczna • logistyczna 
• motoryzacyjna oraz maszynowa

Przykładowe instalacje:
•  systemy produkcji batchowej, np. sosów, majonezu i ketchupu, 

mleka w proszku lub odżywek dla dzieci;
• kompletne instalacje dla mleczarni;
• linie rozlewnicze;
• produkcja betonu komórkowego;
•  systemy transportu form, kuwet i europalet w halach i magazynach.

Sitaniec Technology
ul. Jana Kilińskiego 86, 22-400 Zamość
tel. +48 84 638 43 28, +48 84 638 43 13
e-mail: firma@sitaniectech.pl
www.sitaniectech.pl

Podstawowym obszarem działalności Sitaniec Technology jest automa-
tyka przemysłowa. Dostarczamy zakładom produkcyjnym i fabrykom 
komponenty używane w urządzeniach i instalacjach przemysłowych. 
Projektujemy, wykonujemy, programujemy oraz serwisujemy przemy-
słowe maszyny i instalacje. Projektujemy także rozwiązania na indy-
widualne zamówienia – urządzenia automatyzujące proces produkcji 
oraz linie technologiczne i montażowe. 

Wspólnie z naszymi parterami dostarczamy kompletne rozwiązania 
procesowe. Oferujemy kompleksową realizację projektu – od etapu 
konstrukcyjnego, przez wykonanie, montaż i serwis. Nasze projekty 
realizujemy przy użyciu wysokiej jakości komponentów i najnowocze-
śniejszych technologii.

Jako Solution Partner firmy Siemens oferujemy pełne wsparcie 
w zakresie:

• technologii Totally Integrated Automation;
• sterowników PLC Simatic;
• paneli operatorskich HMI;
• systemów wizualizacji SCADA;
• techników łączeniowych.

      
Ściśle współpracujemy z producentami maszyn i dostawcami tech-
nologii, a zdobyte doświadczenie i wiedzę wykorzystujemy, realizując 
aplikacje w wielu gałęziach przemysłu, takich jak: przemysł drzewny, 
meblarski, przemysł spożywczy, napoje, mleczarstwo, przetwórstwo 
owoców, farmacja, przemysł chemiczny, instalacje procesowe.

Nasze specjalności:
• automatyka przemysłowa;
• integracja systemów automatyki;
• wsparcie techniczne utrzymania ruchu;
•  projektowanie, budowa i wdrażanie rozwiązań zautomatyzowanych

 i zrobotyzowanych;
•  produkcja urządzeń automatyki, m.in. rozproszone wejścia/wyjścia, 

komponenty sieciowe; 
•  oferta produktowa obejmuje m.in.: czujniki, przetworniki, regu-

latory, sterowniki PLC, HMI, zdalne We/Wy, falowniki, zasilacze, 
komponenty sieciowe, aparaturę łączeniową.

mailto:info@schulz-infoprod.pl
http://www.schulz-infoprod.pl
mailto:firma@sitaniectech.pl
http://www.sitaniectech.pl
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Stäubli Łódź Sp. z o.o.
Łagiewniki Nowe, ul. Okólna 80/82, 95-002 Smardzew
tel. +48 42 636 85 04, fax: +48 42 637 13 91
e-mail: staubli.pl@staubli.com
www.staubli.pl

Stäubli jest dostawcą mechatronicznych rozwiązań w trzech dziedzi-
nach: robotów przemysłowych, szybkozłączy i maszyn włókienniczych. 
Firma zatrudnia ponad  5 tys. pracowników i obsługuje klientów 
w 80 krajach na świecie.

Roboty przemysłowe
Niezależnie od branży lub aplikacji wymagania automatyzacji są uni-
wersalne. Roboty Stäubli cechują się niezawodnością, wysoką pręd-
kością pracy, dokładnością, odpornością na wszystkie typy środowiska 
pracy, a przede wszystkim elastycznością w dostosowaniu się do jak 
największej liczby zadań. 

Gama urządzeń obejmuje:
•  serię robotów typu SCARA TS2 – jest to najnowsza rodzina robo-

tów 4-osiowych o zasięgu zależnie od modelu od 460 do 1000 mm 
oraz udźwigu 8,4 kg;  

•  roboty 4-osiowe serii TS – zasięg zależny od modelu od 220 do 
800 mm, powtarzalność ruchu ±0,01 mm.

•  TP80 FAST picker – model dedykowany do aplikacji pakowania 
w sektorze spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym oraz 
elektronicznym. Cechuje się zasięgiem do 800 mm i prędkością do 
200 operacji na minutę.  

•  serię robotów współpracujących TX2 – najnowsza generacja robo-
tów 6-osiowych, które mogą współpracować bezpośrednio z czło-
wiekiem, zapewniając najwyższe standardy bezpieczeństwa;

•  roboty 6-osiowe serii TX – rodzina robotów 6-osiowych o zasięgu 
zależnie od modelu od 515 do 2594 mm i udźwigu od 2,3 do 100 kg;

•  roboty do zastosowań specjalnych – oferujemy modele przysto-
sowane: HE (środowisko o bardzo wysokiej wilgotności), CLEAN-
ROOM (środowisko o wysokim stopniu czystości), STERICLEAN 
(środowisko sterylne), ESD (środowisko o wysokiej ochronie ESD), 
PAINT (ramiona dedykowane do aplikacji lakierniczych).

Warstwa sprzętowa to nie wszystko – w swojej ofercie posiadamy 
oprogramowanie, dzięki któremu integracja robota na linii produkcyj-
nej przebiega bezproblemowo. Nasza firma prowadzi również szkolenia.

Systemy szybkozłączy
Stäubli oferuje systemy połączeń do wszystkich typów cieczy, gazów 
i połączeń elektrycznych. Jesteśmy dostawcą zarówno rozwiązań stan-
dardowych, jak i specjalnie opracowanych na potrzeby danej aplika-
cji. W swojej ofercie mamy następujące grupy produktów: • multizłą-
cza automatyczne i półautomatyczne • systemy zmieniarek narzędzi 
do robotów przemysłowych • szybkozłącza do szerokiej gamy cie-
czy i gazów • mono- i multizłącza do hydrauliki siłowej • szybkozłą-
cza i linie sprężonego powietrza • multizłącza modułowe CombiTac • 
przemysłowe złącza elektryczne Stäubli Electrical Connectors (dawniej 
– Multi-Contact).

Integrator Systemów Roku 2016 (wg Control Engineering Polska)

SKAMER-ACM Sp. z o.o.
ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów
tel. +48 14 63 23 400
e-mail: tarnow@skamer.pl

Oddział Kraków
ul. Kapelanka 11, 30-347 Kraków
tel. +48 12 25 75 500 
e-mail: krakow@skamer.pl
www.skamer.pl

SKAMER-ACM to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w zakre-
sie szeroko pojętej automatyki przemysłowej – od prostych urządzeń 
pomiaru, regulacji, sterowania i rejestracji, po zaawansowane układy 
sterowania i robotykę. 

Działalność firmy obejmuje: projektowanie, programowanie, mon-
taż, rozruch, serwis, doradztwo techniczne, prefabrykację szaf sterow-
niczych i rozdzielni, sprzedaż elementów automatyki, osprzętu elek-
trotechnicznego i armatury przemysłowej. 

Firma jest przedstawicielem techniczno-handlowym oraz autory-
zowanym dystrybutorem kilkudziesięciu producentów urządzeń 
automatyki. 

Systemy sterowania, monitoringu, kontrolno-pomiarowe i teleme-
trii firma wykonuje w oparciu o sterowniki firm: SIEMENS, BECKHOFF, 
OMRON, GE-FANUC Automation, Mitsubishi, ALLEN-BRADLEY, SAIA, 
Schneider Electric, WAGO oraz inne, wg wymagań klienta.

Do systemów wizualizacji (procesów przemysłowych) wykorzysty-
wany jest software: Asix, ArchestrA System Platform, InTouch, 
Historian, InTrack, InBatch, InControl, DT Analyst, QI Analyst, WinCC, 
InduSoft.

W ramach prefabrykacji szaf sterowniczych SKAMER-ACM może 
pochwalić się autorskimi rozwiązaniami, które produkowane są seryj-
nie dla szerokiej grupy odbiorców, dotyczącymi: układów sterowania 
pompami, kompletnych układów rozruchowych i skrzynek sterowni-
czych, układów pomiaru wilgotności gazów, punktu rosy i zawartości 
tlenu oraz innych, wg wymagań klienta. Produkty dostosowane są do 
standardów rynków europejskich, amerykańskich, azjatyckich. 

SKAMER-ACM to firma, która wykonuje również:
• kompletne linie produkcyjne,
• instalacje elektryczne i teletechniczne,
• instalacje wentylacji i klimatyzacji,
• instalacje ciepłownicze,
• instalacje sanitarne,
• układy odzysku energii w procesach przemysłowych,
• audyty przemysłowych sieci komunikacyjnych, 
• audyty energetyczne i efektywności energetycznej,
•  dostosowanie maszyn do minimalnych wymagań w zakresie bez-

pieczeństwa i higieny pracy,
• oznakowanie maszyn znakiem CE.

mailto:staubli.pl@staubli.com
http://www.staubli.pl
mailto:tarnow@skamer.pl
mailto:krakow@skamer.pl
http://www.skamer.pl
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TECHNICON Sp. z o.o.
ul. Sobótki 3, 44-100 Gliwice
e-mail: tcn@technicon.com.pl
www.technicon.com.pl

Od 30 lat gromadzimy kompetencje, dzieląc się naszymi pomysłami, 
wiedzą oraz innowacyjnym podejściem.

Nasz autorski, uniwersalny system SYDEL, rozwijany już przeszło 
25 lat, pod względem funkcjonalnym cały czas pozostaje w czołówce 
systemów komputerowego wsparcia, sterowania i nadzoru dla ener-
getyki i przemysłu.

Byliśmy pionierami
Jako pierwsi stworzyliśmy dla naszych klientów mechanizmy zarzą-
dzania zużyciem i kosztami mediów energetycznych. SYDEL jako jeden 
z pierwszych został osadzony na platformie Windows (Windows 3.0) 
i wykorzystywał w systemach przemysłowych zaawansowane mecha-
nizmy bazodanowe SQL.

Jesteśmy wzorem
Moduł Sydel Energia od samego początku jest jednym z rynkowych 
wzorców, do którego próbują równać firmy konkurencyjne.

SYDEL to:
•  obsługa przemysłowych urządzeń pomiarowych i innych źródeł 

danych;
•  gromadzenie danych z praktycznie każdego inteligentnego urzą-

dzenia przemysłowego;
• pełna kontrola i konkretna optymalizacja kosztów zużycia mediów;
•  bezkompromisowa i płynna integracja z innymi systemami jako 

system nadrzędny lub część większej całości;
• szybki i wymierny zwrot z inwestycji;
• system, który dopasowujemy dokładnie do potrzeb klientów.

Naszymi klientami są zarówno duże korporacje (m.in. ArcelorMittal,
JSW KOKS, Grupa AZOTY, EDF FENICE, TAURON), jak i mniejsze zakłady 
przemysłowe i energetyczne. Nasze systemy przetwarzają dla nich 
dziesiątki tysięcy danych zbieranych z prawie wszystkich dostępnych 
na rynku źródeł – binarnych, analogowych oraz cyfrowych. Każdy z na-
szych klientów może liczyć na fachowe wsparcie i niezawodny serwis.

Nabyte przez lata doświadczenia i dyskusja z odbiorcami naszego 
systemu pozwalają nam działać zgodnie z hasłem: „Zamieniamy dane 
w wiedzę”.

Vigran Sp. z o.o. 
ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek
tel. + 48 54 427 01 70, fax + 48 54 427 01 80
e-mail: vigran@vigran.pl, www.vigran.pl 

Firma Vigran rozpoczęła swoją działalność prawie 30 lat temu. Jeste-
śmy integratorem systemów automatyki, systemów informatycznych
oraz producentem oprogramowania wspomagającego produkcję prze-
mysłową. Dzięki naszej wszechstronności możemy zaoferować klien-
tom kompleksowe rozwiązania, obejmujące wszystkie etapy realiza-
cji zadania: opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego, 
kompletację dostaw, prefabrykację szaf i konfigurację systemu, mon-
taż w obiekcie, integrację systemu z zewnętrznymi systemami automa-
tyki i IT, uruchomienie systemu, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Głównymi odbiorcami naszych usług są duże zakłady przemysłowe 
z branży chemicznej, petrochemicznej, wydobywczej, energetyki ciepl-
nej, budowlanej, hutniczej, wodno-ściekowej. Realizujemy projekty 
częściowe i całościowe dla dużych, małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz bezpośrednio dla dostawców rozwiązań automatyki.

Oferujemy:
•  rozproszone systemy sterowania klasy DCS; 
•  systemy bezpieczeństwa klasy ESD/BMS/F&G; 
•  systemy sterownikowe PLC;
•  projekty AKPiA i elektryczne oraz dokumentację powykonawczą;
•  dokumentację montażową oraz prefabrykację szaf sterowniczych, IT;
•  modernizacje istniejących układów sterowania;
•  wizualizacje procesów technologicznych (HMI/SCADA);
•  integracje systemów automatyki i zarządzania produkcją (MES);
•  tworzenie oprogramowania dla przemysłu;
•  szkolenia kadry operatorskiej i inżynierskiej;
•  całodobowy serwis techniczny/utrzymania ruchu (24 godz.).

Posiadamy statusy: 
•  oficjalnego integratora systemów Rockwell Automation (Recogni-

sed System Integrator (RcSI): Control i Process);
•  oficjalnego integratora systemów DCS: Emerson DeltaV; 
•  oficjalnego integratora systemów Safety: HIMA; 
•  oficjalnego integratora systemów Safety: Emerson DeltaV SIS. 

Pracują dla nas certyfikowani inżynierowie systemów: 
DeltaV, DeltaV SIS, HIMA HIQuad, HIMA HIMax, HIMA HIMatrix, 
Honeywell PKS Experion, Honeywell Safety Manager, Rockwell 
Automation (PLC, PlantPAx, GuardLogix), RS3, Siemens (PLC, PCS7), 
Triconex, Yokogawa Centum VP, Yokogawa ProSafe-RS.

mailto:tcn@technicon.com.pl
http://www.technicon.com.pl
mailto:vigran@vigran.pl
http://www.vigran.pl
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A
A.M.SERWIS 
– Andrzej i Małgorzata Gutowscy
www.amserwis.pl

A+B System 
www.absystem.net.pl

AB Industry
www.abindustry.com 

ABC Control
www.abc-control.pl

ABEX 
Systemy Uzdatniania Wody
www.abex.net.pl 

ABIS
www.abis.krakow.pl

Abit System
www.abitsystem.pl

AB-MICRO
www.abmicro.pl 

ACaRS
www.acars.com.pl

ACSE
www.acse.pl

AEA TECHNIQUE 
Gliwice
www.aea-technique.pl

AERO SYSTEM 
www.aero-system.pl

AF SEKO
www.seko.com.pl

AGAT IT
www.agatit.pl

AGOL
www.agol.pl

AIUT
www.aiut.com.pl

AK Projekt 
Radosław Jędro
www.akprojekt.com.pl

AKE Robotics
www.ake-robotics.pl

AKSON elektro
www.akson.com.pl

ALNEA
www.alnea.pl

AMB TECHNIC
www.amb.pl

AMEplus
www.ameplus.pl

AMSORT
www.amsort.com

ANDREM
www.andrem.pl

AP Automatyka
www.apautomatyka.pl

AP System
www.apsystem.info 

APA
www.apagroup.pl

Apator Control
www.acontrol.com.pl

APISystems
www.apisystems.pl

ARA Przedsiębiorstwo Automatyki 
Przemysłowej
www.arapap.com.pl

ARET
www.aret.com.pl

ARIA-C
www.7bar.pl

ARMEX AUTOMATYKA
www.armex.biz.pl

ASE
www.ase.com.pl

ASH Engineering
www.ash-engineering.pl

ASKLA
www.askla.pl

ASKOM
www.askom.com.pl

AspenTech Europe
www.aspentech.com

ASTOR
www.astor.com.pl

ATEQ PL
www.ateq.pl

Atest-Gaz A. M. Pachole
www.atestgaz.pl

ATREM
www.atrem.pl

Atutcontrol Lech Wilk
www.atutcontrol.pl

Automatech
www.automatech.pl

Automatic Systems Engineering
www.ase.com.pl

Automationstechnik
www.automationstechnik.pl

Automatyka Serwis 
E. Majdański
www.automatyka-serwis.com.pl

B
b+m Polska
www.bmpolska.com 

BaP Group
www.bap-group.com/automatyka

BELIMO Siłowniki
www.belimo.pl

BIAP
www.biap.com.pl

Biuro Inżynierskie
www.biuroinzynierskie.pl

Biuro Inżynierskie ANAP
www.anap.pl

Biuro Inżynierskie Jerzy Skrabania
www.skrabania.pl

Biuro Inżynierskie Softechnik
www.softechnik.pl

Biuro Przedstawicielskie 
Firm Zagranicznych MERCATOR
www.mercator-e.pl

Biuro Techniczno-Inżynierskie 
Jan Gumkowski
www.bti-gumkowski.pl

BLUMENBECKER IPS Polska
www.blumenbecker.pl

Bonair
www.bonair.com.pl

Bosch Rexroth/Frederick Goetz 
– Technika przemieszczeń liniowych 
i montażu
www.boschrexroth.pl

BRASCO
www.domowainstalacja.pl

C
C&IT Systems
www.citsystems.pl

CADEA
www.cadea.pl

CAD-MECH 
Biuro konstrukcyjno-projektowe, 
Jarosław Pilimon
www.cadmech.pl

CASSIOLI POLSKA
www.cassioli.com.pl

CASTOR Unia Gospodarcza
www.castorautomatyka.pl

Centrum Elektroniki Stosowanej CES
www.ces.com.pl

Centrum Mechanizacji Górnictwa 
KOMAG
www.komag.eu 

CGI Information Systems 
and Management Consultants 
(Polska)
www.cgi.com/en/polska

CHEMOSERVIS-DWORY
www.chemoservis.pl

C-LON Integracja Systemów 
Informacyjnych
www.c-lon.com.pl

Computer-Bis 
Dobrosław Wolanowski
www.cbis.pl

Consteel Trading
www.consteel-electronics.com 

Control Process IT
www.cpit.pl

Control Process Warszawa
www.controlprocess.pl

ControlTec
www.controltec.com.pl

Creotech Instruments
www.creotech.pl

CSB System Polska
www.csb.com

CS-Lab
www.cs-lab.eu

D
Damatic
www.damatic.pl

Darnok
www.darnok.com.pl

DB PROJECT
www.dbproject.pl

DEMERO – Automation Systems
www.demero.pl

DJ PRODUCTS Engineering Solution
www.djproducts.pl

dobory.pl 
Automatyka i Oprogramowanie
www.dobory.pl

DP System
www.dpsystem.pl

E
E-AUTOMATYKA
www.sklep.plcs.net.pl

ECO Monitoring
www.ecomonitoring.pl

Effcontrol
www.effcontrol.pl

EKALTECH 
Biuro Inżynierii Systemowej
www.ekaltech.pl

ELAM
www.elam.pl

Elautec
www.elautec.pl

ELBIT 
Firma Innowacyjno-Wdrożeniowa
www.elbit.edu.pl

ELDAR
www.eldar.biz

Elektromontaż Rzeszów
www.elektromontaz.com.pl

ELEKTRONIKA Serwis
www.serwis-plock.eu 

Elfa Distrelec
www.elfaelektronika.pl

ELMAR M. Bezler
www.elmar.strefa.pl

ELMONT AKP
www.elmontakp.pl

Elmos
www.elmos.com.pl

Elteko
www.elteko.com 

Elwa
www.elwa.com.pl

EMEA Gateway
www.emeagateway.eu 

EMITECH Tomasz Świetlik
www.emitech.net.pl

Encon
www.encon.pl

ENEL-AUTOMATYKA
www.enel-automatyka.pl

Energotest
www.energotest.com.pl

Energy Management Systems
www.ems.gda.pl

LISTA FIRM INTEGRATORSKICH

http://www.amserwis.pl
http://www.absystem.net.pl
http://www.abindustry.com
http://www.abc-control.pl
http://www.abex.net.pl
http://www.abis.krakow.pl
http://www.abitsystem.pl
http://www.abmicro.pl
http://www.acars.com.pl
http://www.acse.pl
http://www.aea-technique.pl
http://www.aero-system.pl
http://www.seko.com.pl
http://www.agatit.pl
http://www.agol.pl
http://www.aiut.com.pl
http://www.akprojekt.com.pl
http://www.ake-robotics.pl
http://www.akson.com.pl
http://www.alnea.pl
http://www.amb.pl
http://www.ameplus.pl
http://www.amsort.com
http://www.andrem.pl
http://www.apautomatyka.pl
http://www.apsystem.info
http://www.apagroup.pl
http://www.acontrol.com.pl
http://www.apisystems.pl
http://www.arapap.com.pl
http://www.aret.com.pl
http://www.7bar.pl
http://www.armex.biz.pl
http://www.ase.com.pl
http://www.ash-engineering.pl
http://www.askla.pl
http://www.askom.com.pl
http://www.aspentech.com
http://www.astor.com.pl
http://www.ateq.pl
http://www.atestgaz.pl
http://www.atrem.pl
http://www.atutcontrol.pl
http://www.automatech.pl
http://www.ase.com.pl
http://www.automationstechnik.pl
http://www.automatyka-serwis.com.pl
http://www.bmpolska.com
http://www.bap-group.com/automatyka
http://www.belimo.pl
http://www.biap.com.pl
http://www.biuroinzynierskie.pl
http://www.anap.pl
http://www.skrabania.pl
http://www.softechnik.pl
http://www.mercator-e.pl
http://www.bti-gumkowski.pl
http://www.blumenbecker.pl
http://www.bonair.com.pl
http://www.boschrexroth.pl
http://www.domowainstalacja.pl
http://www.citsystems.pl
http://www.cadea.pl
http://www.cadmech.pl
http://www.cassioli.com.pl
http://www.castorautomatyka.pl
http://www.ces.com.pl
http://www.komag.eu
http://www.cgi.com/en/polska
http://www.chemoservis.pl
http://www.c-lon.com.pl
http://www.cbis.pl
http://www.consteel-electronics.com
http://www.cpit.pl
http://www.controlprocess.pl
http://www.controltec.com.pl
http://www.creotech.pl
http://www.csb.com
http://www.cs-lab.eu
http://www.damatic.pl
http://www.darnok.com.pl
http://www.dbproject.pl
http://www.demero.pl
http://www.djproducts.pl
http://www.dobory.pl
http://www.dpsystem.pl
http://www.sklep.plcs.net.pl
http://www.ecomonitoring.pl
http://www.effcontrol.pl
http://www.ekaltech.pl
http://www.elam.pl
http://www.elautec.pl
http://www.elbit.edu.pl
http://www.eldar.biz
http://www.elektromontaz.com.pl
http://www.serwis-plock.eu
http://www.elfaelektronika.pl
http://www.elmar.strefa.pl
http://www.elmontakp.pl
http://www.elmos.com.pl
http://www.elteko.com
http://www.elwa.com.pl
http://www.emeagateway.eu
http://www.emitech.net.pl
http://www.encon.pl
http://www.enel-automatyka.pl
http://www.energotest.com.pl
http://www.ems.gda.pl


INTEGRATORZY 2018/2019 39

Integratorzy  2018/2019

ENKI
www.enkipolska.com 

ENKO-POMIAR
www.enkopomiar.pl

ETEL
www.etel.com.pl

Eurotronic
www.eurotronic.net.pl

EVOTEC
www.evotec.com.pl

F
Falowniki Sklep
www.falowniki-sklep.pl

FERROX ELECTRIC
www.ferrox-electric.com

Festo
www.festo.pl

FlexLink Systems Polska
www.flexlink.com/pl 

FLOW-TECH
www.flowtech.pl

G
GEMIKOL 
Grzegorz Głogowski
www.gemikol.pl

Goka Automatyka
www.goka.eu 

GRUPA AZOTY AUTOMATYKA
www.automatyka.grupaazoty.com

Grupa Kotrak
www.kotrak.pl

GT85 POLSKA
www.gt85.com.pl

H
Hartimex
www.hartimex.pl

Hemms
www.hemms.pl

HIT – Kody Kreskowe
www.hit-kody.com.pl

HITIN
www.hitin.pl

HomeLogic
www.homelogic.pl

I
iControl Jaworski
www.iControl.com.pl

IDBSystems 
– Industrial Data Base Systems
www.idbs.pl

IHW Group 
– Innowacyjne Technologie
www.ihw.com.pl

IMPOL-1 F. Szafrański
www.impol-1.pl

ImProvia
www.improvia.pl

Induset
www.induset.pl

Indusoft Polska
www.indusoft.pl

INDUSTRIEL 
Piotr Augustyński
www.industriel.pl

INDUTECH AUTOMATION
www.indutech.pl

INFOSTER TECHNOLOGIE
www.infoster.pl

INTEGRA
www.integra-tech.com.pl

Integrator
www.integrator.pl

Integrator RHC
www.integrator-rhc.pl

Integrator Systemów Automatyki 
AJL-System
www.ajl-system.pl

Intek
www.intek.eu.com 

Inter-Consulting 
Wydział Elektroenergetyki
www.icpower.com.pl

INTESTER
www.intester.pl

INVENTIA
www.inventia.pl

Invertek Drives Polska
www.invertekdrives.com.pl

IPG Photonics
www.ipgphotonics.com

iPS Control
www.ipscontrol.pl

J
J.T.C. Spółka Akcyjna
www.jtcsa.com.pl

JADAN Automatyka
www.jadan.com.pl

Jatomatic Janusz Kryszak
www.jatomatic.com.pl

JUMO
www.jumo.com.pl

K
KADM-ELECTRO
www.kadm-electro.com 

Konstrukcje-Malbork
www.k-mk.pl

KONTECH 
Przedsiębiorstwo Inżynierskie
www.kontech.com.pl

Kordecki Automatyka
www.automatyka.kordecki.com.pl

KSIBB.pl
www.ksibb.com.pl

KZA Przedsiębiorstwo Automatyki 
i Telekomunikacji
www.kza.pl

L
LaserTec
www.lasertec.pl

Logipoint Polska
www.logipoint.pl

LUMEL
www.lumel.com.pl

M
M+W Process Automation
www.pa-ats.com/de 

MADEJ PAK
www.madejpak.pl

Marker
www.oznacznik.com.pl

MAWOS
www.mawos.com.pl

MAXTER
www.maxter-automatyka.pl

MDJ Electronic
www.mdj.pl

Mechanic System
www.mechanicsystem.com.pl

Megabit
www.megabit.com.pl

MERA
www.mera-sp.com.pl

MERCOMP SZCZECIN
www.mercomp.szczecin.pl

MERCON
www.mercon.pl

Merrid Controls
www.merrid.com.pl

MH Automatyka
www.mh-automatyka.pl

MIKON
www.mikon.pl

MikroB
www.mikrob.pl

MJ Group
www.mjgroup.pl

MKtech
www.mk-tech.pl

MP2 IQ Solutions
www.mp2.pl

Multi-Contact
www.multi-contact.com 

Multi-Pit – Michał Mulak
www.multi-pit.pl

Multiprojekt
www.multiprojekt.pl

MV Center
www.mv-center.pl

mvb
www.mvb.pl

N
Navi-Net
www.navi-net.pl

Newtech Engineering
www.newtech.com.pl

NIVELCO-POLAND
www.nivelco.pl

NMS Polska
www.nms-pl.pl

NORDAMAR
www.nordamar.pl

O
OBRAM
www.obram.pl

Odlewnia Żeliwa
www.eeodlewnia.pl

OptiNav
www.optinav.pl/pl 

Ośrodek Badań Atestacji 
i Certyfikacji OBAC
www.obac.com.pl

P
P.I.W. CAMCO
www.camco.com.pl

P.W. „SEMAKO”
www.semako.pl

Panele-HMI.pl
www.panele-hmi.pl

Partner Serwis
www.grupapartner.pl

Patech Engineering
www.patech-engineering.com 

PATRIA-TOP
www.patria-top.com.pl

PD Automation 
Daniel Mazurek, 
Paweł Wolf
www.pdautomation.pl

Philogic
www.philogic.pl

PHP Wielewski
www.phpwielewski.com.pl

PHU IGLOTECH 
L. Bystrzycki R. Ostrowski
www.iglotech.com.pl

PKiMSA Carboautomatyka
www.carbo.com.pl

PM Automatyka Przemysłowa
www.pmautomatyka.com.pl

PNEUMA PHU
www.pneuma.pl

Polska Projektowa 
M. Widłak
www.polskaprojektowa.pl
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POSTER 
Zakład Automatyzacji T. Cieśliński, 
S. Nowicki
www.poster.poznan.pl

ProAutomation
www.proautomation.pl

PROAXIS
www.proaxis.pl

Process Automation Solutions
www.pa-ats.com/pl process 

PROCOM SYSTEM
www.procomsystem.pl

Pro-Control
www.pro-control.pl

PRODUS
www.hirschmann.pl

Profesjonalne Systemy 
Automatyki
www.falowniki.com 

PROGRES AUTOMATYKA
www.progres-automatyka.pl

PROGRESS WAGOTRONIC
www.automatyka.wagi.pl

Projekt
www.projekt.com.pl

Proloc
www.proloc.com.pl

Promatik
www.promatik-kielce.com.pl

ProPoint
www.propoint.pl

Proster
www.proster.net.pl

PROTiM
www.protim.pl

Przedsiębiorstwo „AGAT”
www.agat-koluszki.pl

Przedsiębiorstwo 
Automatyki i Pomiarów, 
Automatyka Miedź
www.a-m.com.pl

Przedsiębiorstwo 
Automatyzacji i Pomiarów 
ALTECH
www.altech.pl

Przedsiębiorstwo 
Automatyzacji i Pomiarów 
Introl
www.introl.pl

Przedsiębiorstwo 
Pomiarów i Automatyki 
„PiA-ZAP”
www.piazap.com.pl

Przedsiębiorstwo 
Teletrans-Elcomp
www.teletrans.com.pl

PUH Ardek
www.ardek.pl

PW Norda Mar
www.nordamar.pl

Q
Queris
www.queris.pl

R
RAPIS
www.rapis.com.pl

RMA
www.myrma.eu 

Roboty Przemysłowe
www.robotyprzemyslowe.eu

ROB-TECH
www.rob-tech.pl

RP EUROPE
www.rpeurope.com.pl

RS Engineering
www.rs-engineering.eu 

RS-SAP 
Systemy Automatyki Przemysłowej 
Robert Skarżyński
www.rs-sap.pl

S
Sabur
www.sabur.com.pl

Schneider Electric
www.schneider-electric.pl

Schulz Infoprod
www.schulz-infoprod.pl

SENGA
www.senga.com.pl

SetCon
www.setcon.pl

Siemens
www.siemens.pl/industry

SIMEX
www.simex.pl

Simlogic
www.simlogic.pl

SimTec
www.simtec.com.pl

Simtech Automatyka
www.simtech.gliwice.pl

Sitaniec Technology
www.sitaniectech.pl

Skamer-ACM
www.skamer.pl

SKK
www.skk.com.pl

Sklep 24vdc 
– automatyka przemysłowa
www.24vdc.pl

Slider Technologies
www.slidertechnologies.pl

Speccontrol
www.speccontrol.pl

Stalprodukt Serwis
www.serwis.stalprodukt.pl

Stäubli Łódź
www.staubli.pl

STEP-TECH AUTOMATYKA KIELCE
www.automatyka-kielce.pl

Sterget
www.sterget.pl

STERNET
www.sternet.pl

Sterowniki-PLC.net
www.sterowniki-plc.net 

STESAR
www.stesar.pl

Stevia Automation
www.stevia-automation.pl

Synerga-Polska
www.synerga-polska.com

Systemy Sterowania i Ważenia 
„VAR-MC” M. Chwierut, Z. Garczarek
www.varmc.pl

T
TALTECH Mirosław Talar
www.taltech.pl

Taskoprojekt
www.taskoprojekt.com.pl

TB-Automation 
Biuro Handlowe w Krakowie
www.tb-automation.com.pl

Techmadex
www.techmadex.com.pl

Technicon 
www.technicon.com.pl

Technokabel
www.technokabel.com.pl

TEKNISKA POLSKA 
– PRZEMYSŁOWE SYSTEMY 
TRANSMISJI DANYCH
www.tekniska.pl

Teknomatik
www.teknomatik.pl

Tema
www.tema.bialystok.pl

TEWEMO
www.tewemo.pl

TMA Automation
www.tma-automation.com

T-MATIC Grupa Computer Plus
www.computerplus.com.pl

TMS Electronics
www.tms.wroclaw.pl

Transition Technologies
www.tt.com.pl

Tranz-Tel
www.tranztel.com.pl

TRASKO AUTOMATYKA
www.trasko.eu 

Trinitec
www.trinitec.pl

TS Automatyka
www.tsautomatyka.pl

Turck
www.turck.pl

U
U.P.P.H. ELMOS
www.elmos.com.pl

uesa Polska
www.uesa.pl

V
Valko
www.valko.com.pl

Veritech
www.veritech.pl

Video Star Electronics Europe
www.gvs-europe.eu/pl 

Vigran Iwański, Kryger, Stasikowski
www.vigran.pl

VIR-TECH Robert Adamiak
www.vir-tech.pl

W
WAGO ELWAG
www.wago.com 

WDX
www.wdx.pl

WIKPOL
www.wikpol.com.pl

WKM
www.wkm.org.pl

wolfos
www.pl.wolfos.pl

WOXAR
www.woxar.pl

Z
Z.O.M.M. – IRMEX 
– Marcin Brysk
www.irmex.eu 

Zakład Elementów i Systemów 
Automatyki Przemysłowej 
MikroB
www.mikrob.pl

Zakład Projektowania 
Technologii i Automatyki 
PRO-ZAP
www.pro-zap.pl

Zakład Przemysłowych 
Systemów Automatyki
www.zpsa.pl

Zakład Systemów Komputerowych 
ASKI
www.aski.pl

ZDANIA
www.zdania.com.pl

ZRE Katowice
www.zre.com.pl/pl 

ZUEiM G. Frączek
www.zueim.com.pl

LISTA FIRM INTEGRATORSKICH

http://www.poster.poznan.pl
http://www.proautomation.pl
http://www.proaxis.pl
http://www.pa-ats.com/pl
http://www.procomsystem.pl
http://www.pro-control.pl
http://www.hirschmann.pl
http://www.falowniki.com
http://www.progres-automatyka.pl
http://www.automatyka.wagi.pl
http://www.projekt.com.pl
http://www.proloc.com.pl
http://www.promatik-kielce.com.pl
http://www.propoint.pl
http://www.proster.net.pl
http://www.protim.pl
http://www.agat-koluszki.pl
http://www.a-m.com.pl
http://www.altech.pl
http://www.introl.pl
http://www.piazap.com.pl
http://www.teletrans.com.pl
http://www.ardek.pl
http://www.nordamar.pl
http://www.queris.pl
http://www.rapis.com.pl
http://www.myrma.eu
http://www.robotyprzemyslowe.eu
http://www.rob-tech.pl
http://www.rpeurope.com.pl
http://www.rs-engineering.eu
http://www.rs-sap.pl
http://www.sabur.com.pl
http://www.schneider-electric.pl
http://www.schulz-infoprod.pl
http://www.senga.com.pl
http://www.setcon.pl
http://www.siemens.pl/industry
http://www.simex.pl
http://www.simlogic.pl
http://www.simtec.com.pl
http://www.simtech.gliwice.pl
http://www.sitaniectech.pl
http://www.skamer.pl
http://www.skk.com.pl
http://www.24vdc.pl
http://www.slidertechnologies.pl
http://www.speccontrol.pl
http://www.serwis.stalprodukt.pl
http://www.staubli.pl
http://www.automatyka-kielce.pl
http://www.sterget.pl
http://www.sternet.pl
http://www.sterowniki-plc.net
http://www.stesar.pl
http://www.stevia-automation.pl
http://www.synerga-polska.com
http://www.varmc.pl
http://www.taltech.pl
http://www.taskoprojekt.com.pl
http://www.tb-automation.com.pl
http://www.techmadex.com.pl
http://www.technicon.com.pl
http://www.technokabel.com.pl
http://www.tekniska.pl
http://www.teknomatik.pl
http://www.tema.bialystok.pl
http://www.tewemo.pl
http://www.tma-automation.com
http://www.computerplus.com.pl
http://www.tms.wroclaw.pl
http://www.tt.com.pl
http://www.tranztel.com.pl
http://www.trasko.eu
http://www.trinitec.pl
http://www.tsautomatyka.pl
http://www.turck.pl
http://www.elmos.com.pl
http://www.uesa.pl
http://www.valko.com.pl
http://www.veritech.pl
http://www.gvs-europe.eu/pl
http://www.vigran.pl
http://www.vir-tech.pl
http://www.wago.com
http://www.wdx.pl
http://www.wikpol.com.pl
http://www.wkm.org.pl
http://www.pl.wolfos.pl
http://www.woxar.pl
http://www.irmex.eu
http://www.mikrob.pl
http://www.pro-zap.pl
http://www.zpsa.pl
http://www.aski.pl
http://www.zdania.com.pl
http://www.zre.com.pl/pl
http://www.zueim.com.pl


Świat technologii
w zasięgu ręki

Jesteśmy Wydawnictwem  
specjalizującym się w publikowaniu treści 

kierowanych do inżynierów związanych 
z branżą produkcyjną. Za pośrednictwem 

naszych magazynów zawsze będą  
Państwo na bieżąco z praktycznymi  

oraz najnowszymi trendami,
 które kształtują światowy przemysł.

Sprzęt mobilny na służbie integracji

Dziesięć porad dla inżynierów,
działów kontroli i IT

Integrator 4·0Czy jesteś gotowy?

Integratorzy
 systemów      automatyki
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Case study: Mądrze oszczędzać poprzez współpracę działów | Integrator i inwestor: ręka w rękę

działów konntroli i IT
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Świadome
korzystanie
z energii

POLISH
MANUFACTURING
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FOR HANNOVER MESSE 2017

The current state  
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Polish Industry Platform 4.0 14
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3D Printing 40
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  Testowanie szczelności jest jedną z najczęściej stosowanych metod 
kontroli jakości wyrobów w procesie produkcji?

  Testom szczelności na etapie produkcji podlega kilka tysięcy 
różnych komponentów w przemyśle motoryzacyjnym, który jest 
liderem rozwoju gospodarczego w Polsce?

  Niektóre aplikacje dla testów szczelności w motoryzacji to np. 
silniki i osprzęt, chłodnice, przewody, pompy, zbiorniki, hamulce, 
układy paliwowe, klimatyzacyjne, wydechowe, lampy, osprzęt 
elektryczny…

  Testowaniu szczelności podlegają wyroby w przemyśle AGD, gdzie 
Polska jest największym producentem w Europie?

 
  Szczelne powinny być kuchenki, pralki, lodówki, armatura 

gazowa i wodna…

  Produkty dla medycyny, takie jak fiolki, blistry, strzykawki, 
kroplówki, stenty, muszą być testowane na szczelność?

  Opakowania, w przemyśle spożywczym, kosmetycznym – to 
kolejny obszar zastosować testów szczelności?

  Szczelne muszą być wyroby elektroniczne, np. telefony, zegarki, 
obudowy, szafy elektryczne…?

ATEQ PL sp. z o.o., Patriotów 181, 04-881 Warszawa,
tel. +48 22 612 26 78, www.ateq.pl, info@ateq.pl

Zaproszenie do współpracy 
dla Integratorów

TESTOWANIE SZCZELNOŚCI WYROBÓW W LINIACH PRODUKCYJNYCH
OGROMNE POLE DO WDROŻEŃ PAŃSTWA PROJEKTÓW !!!

CZY WIESZ, ŻE MOŻESZ ZNACZNIE ZWIĘKSZYĆ SWOJĄ SPRZEDAŻ OFERUJĄC URZĄDZENIA 
I STANOWISKA DO KONTROLI SZCZELNOŚCI WYROBÓW W LINIACH PRODUKCYJNYCH?

Czy wiesz, że:

Do testów produkcyjnych stosuje się detektory nieszczelności działające na zasadzie 
pomiaru spadku ciśnienia, przepływu lub detekcji gazów typu hel, wodór, itp.

ATEQ jest liderem w produkcji pneumatycznych detektorów nieszczelności. W Polsce 
dostarczamy kilkaset urządzeń rocznie do fabryk z wielu gałęzi przemysłu.

Prawie każda z aplikacji wymaga współpracy z integratorem, który instaluje naszą 
aparaturę na stanowisku kontrolno-pomiarowym lub w linii produkcyjnej.

Nasza firma z dużym doświadczeniem, wynikającym z kilkunastoletniej obecności na 
polskim rynku służy pomocą techniczną na każdym etapie realizacji projektu, od doboru metodyki i aparatury do 
testów, po uruchomienia, optymalizacje parametrów, konsultacje, szkolenia, kalibracje i serwis posprzedażny.

Zespół specjalistów ATEQ zaprasza Państwa do współpracy.

Współpraca z nami pozwala integratorom znaczne poszerzyć obszar oferowanych rozwiązań dla przemysłu.Z naszych doświadczeń wynika, 
że wejście w obszar konstrukcji stanowisk i linii produkcyjnych z wykorzystaniem testów szczelności wyrobów powoduje znaczny wzrost 
sprzedaży dla firm integratorskich.

http://www.ateq.pl
http://www.ateq.pl
mailto:info@ateq.pl
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