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2 l  Sześć kroków w kierunku eliminacji 
przestarzałego sprzętu sterującego

   Wymiana przestarzałego sprzętu sterującego jest 
procesem niewygodnym, lecz koniecznym. Proces 
ten można znacznie usprawnić dzięki audytowi 
wewnętrznemu, który pokaże, jakie działania należy 
podjąć.

4 l  Relacje z integratorami systemów kluczem 
do przewagi konkurencyjnej producentów

   Powodów, dla których warto nawiązać głębszą, 
strategiczną współpracę z integratorem, 
wykraczającą poza pojedynczy projekt, jest wiele. 
Omówimy kilka z nich.

8 l  Integrator systemów pomaga 
klientowi w druku 3D

   Siedem pytań i odpowiedzi: 
Technologia druku 3D i produkcji 
addytywnej pozwoliły na 

zróżnicowanie produktów i utrzymanie kosztów 
na niskim poziomie. Projekt pomógł również 
zredukować masę produktu o 20%, a bardziej 
ergonomiczny produkt z uchwytem lepiej leżącym 
w dłoni zajmuje lepszą pozycję na rynku bez 
uszczerbku dla marży.

12 l  Wybór integratora systemów

   Integrator systemów może pomóc użytkownikom 
końcowym w uzyskaniu najlepszego rozwiązania 
nowego, zoptymalizowanego systemu automatyki.

16 l  Standaryzacja dostaw i usług realizowanych 
przez integratorów systemów

   Firmy będące wykonawcami integracji systemów 
sterowania mogą stanowić centralny punkt 
koordynacji prac i odpowiedzialności za wszystkie 
aspekty projektu automatyki.

20 l  Katalog integratorów      

Integratorzy systemów automatyki
DODATEK SPECJALNY
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W większości środowisk produkcyjnych 
znajduje się przynajmniej jeden panel 
sterowania, który jest jak powracają-
cy koszmar. Za każdym razem, gdy go 
otwieramy, coś ulega awarii, więc go 

unikamy. Nie patrzymy w jego stronę, a nawet nie oddychamy 
w jego pobliżu! W wielu zakładach produkcyjnych jest spory 
problem z tym sposobem myślenia. Przestarzały sprzęt nie bę-
dzie działać wiecznie.

Ludzie nie jeżdżą codziennie samochodami z 1985 roku, 
oczekując, że będą one jeździć bez końca; to samo dotyczy 
niezbędnego sprzętu w zakładach produkcyjnych. Dobrze za-
planowane projekty starzenia sprzętu mogą zapobiec niepla-
nowanym przestojom i wydatkom, a także wygrać z przesta-
rzałym sprzętem będącym zmorą zakładu.

Jeśli coś pójdzie nie tak z produkcją, czeka nas ból głowy 
znacznie większy niż kosztowny wydatek na wymianę prze-
starzałego sprzętu sterującego. W  przypadku braku takiej 
inwestycji można być pewnym, że problemy będą poważne 
i prowadzić do wielu niewygodnych pytań, dlaczego nie zare-
agowano wcześniej.

Przestarzały sprzęt:  
Sześć pytań, które należy zadać
Na szczęście producenci mają możliwość uniknięcia kłopotów 
związanych z nieplanowanymi przestojami i nieoczekiwanymi 
obciążeniami budżetu. Wystarczy postępować zgodnie z po-
niższymi zasadami:

1. Musisz wiedzieć, jaki i w jakim stanie masz sprzęt. 
Najważniejszy jest prosty audyt obecnego sprzętu i stanu sche-
matów elektrycznych (Czy istnieje dokumentacja? Czy jest na 
papierze? Czy dostępna jest kopia elektroniczna?).

2. Zidentyfikuj przyszłe problemy. 
Zapytaj, czy sprzęt działa prawidłowo, i dowiedz się, czy moż-
liwe jest uzyskanie zwrotu z inwestycji (ROI) związanej z na-
prawą problemu, który mógłby pomóc zrównoważyć koszty 
aktualizacji. Zapytaj również, czy ten element wyposażenia 
ma się znajdować w danym miejscu, np. w najgorętszym / naj-
bardziej wilgotnym pomieszczeniu w zakładzie. Zastanów się 
również, czy istnieje potrzeba rozbudowy o nową funkcjonal-
ność / wyposażenie.

3. Określ, czy istnieją korporacyjne / zakładowe standardy 
dokumentacji elektrycznych, które mogą być realizowane 
w celu łatwego rozwiązywania problemów.

4. Zaplanuj, kiedy zostanie zainstalowany nowy sprzęt. 
Od tego w największym stopniu będzie zależeć, jak przebie-
gnie instalacja nowego sprzętu. Celuj w czasy przestoju linii, 
pozwoli to na przetestowanie rozwiązania przed uruchomie-
niem systemu produkcji.

5. Poznaj swoje koszty. 
Estymacją może się zająć wewnętrzny zespół inżynierów lub 
możesz poprosić o ocenę firmę zewnętrzną. Uwzględnij do-
datkowe koszty / korzyści wynikające z zatrudnienia pomocy 
z zewnątrz.

6. Koordynuj, planuj i wdrażaj. 
Teraz już wiesz, co się zmienia, dlaczego się zmienia, jak się 
zmienia, dokąd zmierza i kiedy nastąpi zmiana. Reszta spro-
wadza się do wykonania.

Przestrzeganie tych zasad pomoże producentom bezbole-
śnie stawić czoła przestarzałemu sprzętowi, który jest zmorą 
zakładów, a firmie pomoże spojrzeć w przyszłość.

Robert Herman, kierownik programu, Avanceon.  
Ten artykuł pierwotnie ukazał się na stronie Avanceon

� n

Wymiana przestarzałego sprzętu sterującego jest procesem niewygodnym, lecz koniecznym. Proces ten 
można znacznie usprawnić dzięki audytowi wewnętrznemu, który pokaże, jakie działania należy podjąć.
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FIRMA PREZENTUJE

PSIM (Physical Security Information Management) jest nowoczesnym standardem integrującym 
różnorodne systemy i aplikacje bezpieczeństwa, pozwalającym na ich kontrolę przez spójny, 
przejrzysty i jednorodny interfejs użytkownika. Interfejs ten umożliwia zbieranie i korelację zdarzeń 
z wielu urządzeń, rozproszonych systemów informacyjnych i bezpieczeństwa, takich jak CCTV  
(z analizą wizyjną), kontrola dostępu, wszelkiego rodzaju czujniki czy systemy BMS i SMS.

GEMOS adv.PSIM Integracja  
systemów bezpieczeństwa w obiektach

ELA-COMPIL SP. Z O.O.

System integrujący GEMOS adv.PSIM umożliwia i uspraw-
nia obsługę zintegrowanych systemów, obróbkę alarmów 
oraz ich potwierdzanie z jednego lub kilku centralnych sta-

nowisk obsługi. Związane z tym jest pełne informowanie persone-
lu obsługującego o zdarzeniach za pomocą tekstu, grafiki, obrazu, 
jak również wskazówek dotyczących środków zaradczych, towa-
rzyszących nadejściu komunikatu alarmu. Informacja taka jest wy-
świetlana na ekranie operatora zgodnie z przyjętymi procedurami 
postępowania.

Co robi GEMOS adv.PSIM? 
1.  Zbiera informacje z dowolnej liczby różnych urządzeń i syste-

mów bezpieczeństwa oraz archiwizuje je.
2.   Analizuje zebrane informacje (zdarzenia, alarmy), koreluje nie-

zależne informacje z różnych systemów w oparciu m.in.. o czas, 
miejsce zdarzenia, typ zdarzenia etc. 

3.   Przekazuje obsłudze obiektu opracowane dane do zweryfiko-
wania i potwierdzenia.

4.   Przedstawia obsłudze operatorskiej zestandaryzowane proce-
dury postępowania i instrukcje (krok po kroku) w określonej sy-
tuacji.

5.   Posiada rozbudowany system raportowania, obejmujący 
wszystkie zdarzenia i alarmy, umożliwia analizę ewentualnych 
przyczyn czy zależności.

6.  Nadzoruje sposób reagowania na zdarzenia przez obsługę, 
czas reakcji i podjęte działania. 

Ela-compil Sp. z o.o.

http://ela.pl
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Producenci muszą stale poprawiać wydajność 
i efektywność w swoich zakładach, aby móc kon-
kurować w skali globalnej. Potencjalnym źródłem 
przewagi konkurencyjnej, o  którym producenci 
często zapominają, są ich relacje z  integratorami 

systemów. Producenci, którzy budują głębokie, strategiczne 
partnerstwo z  wiodącym integratorem, będą mieli przewa-
gę konkurencyjną nad innymi, którzy utrzymują tradycyjne, 
transakcyjne podejście.

Wielu producentów nadal prowadzi projekty automaty-
zacji w ten sam sposób, w jaki robiło się to przez lata: Opra-
cowują zakres ze swoim wewnętrznym zespołem, wysyłają 
zapytanie ofertowe (RFP) do wykwalifikowanych dostawców, 
wybierają najtańszą ofertę, a następnie powtarzają to dla każ-
dego projektu. Producenci, którzy stosują takie podejście, nie 
widzą w pełni wartości integracji, która mogłaby zostać wyko-
rzystana w przypadku innego rodzaju relacji z integratorem.

Producenci powinni raczej dążyć do rozwoju relacji z in-
tegratorem, która wykracza daleko poza zakres pojedynczego 
projektu. Aby zmaksymalizować wartość, integrator powi-
nien być partnerem od momentu koncepcji projektu poprzez 
wsparcie produkcji, analizę hali produkcyjnej i optymalizację 

maszyn. W Automationnth określamy tę rolę jako „architekt 
automatyki”.

Odpowiedzialność za poniesione ryzyko
Znamy historię konstruktora maszyn, którego projekt oka-
zał się nietrafiony, ponieważ jego klient miał nierealistyczne 
oczekiwania co do czasu cyklu, jaki może osiągnąć maszyna. 
Klient przed realizacją projektu zaangażował konsultanta ds. 
automatyzacji, który miał dostarczyć raport z szacunkowym 
czasem cyklu i wydajnością, które można osiągnąć dzięki au-
tomatyzacji, a następnie umieścił szacunki konsultanta w swo-
ich wymaganiach projektowych. Konstruktor maszyn miał 
obawy co do tych oczekiwań, ale mimo to podjął się realizacji 
projektu. Kiedy okazało się, że obawy konstruktora maszyn 
były uzasadnione i  osiągnięcie pożądanego czasu cyklu nie 
było możliwe, klient wskazał na raport konsultanta i  stwier-
dził, że jest to możliwe. W wyniku realizacji projektu doszło 
do sporu sądowego pomiędzy obiema stronami.

Dlaczego ten projekt zakończył się takim bałaganem? Jed-
nym z powodów było to, że konsultant ds. automatyzacji nie 
ponosił ryzyka za swój projekt – nie wziął odpowiedzialności 
za konsekwencje swoich rad i dlatego nie miał motywacji, aby 
zrozumieć dlaczego maszyna może nie pracować na teoretycz-
nym maksimum swoich możliwości.

Branie odpowiedzialności ma znaczenie również w innych 
fazach projektu. Zaangażowany integrator na wszystkich eta-
pach tworzenia projektu, uruchomienia, wsparcia produkcji, 
konserwacji zapobiegawczej i  optymalizacji maszyny będzie 
miał najwięcej do powiedzenia – jeśli architekt automatyki po-
pełni błąd w jednej z faz, będzie musiał ponieść konsekwencje 
i go naprawić.

Szybsze pętle sprzężenia zwrotnego
Szybkie pętle informacji zwrotnej są ważnym sposobem na 
ciągłe doskonalenie. Na przykład, jeśli maszyna jest zainsta-
lowana bez systemu, który mierzy wydajność produkcji ma-
szyny, skąd firma może wiedzieć, co powoduje odchylenia 
w produkcji lub czy istnieje łatwy sposób na zwiększenie wy-
dajności? Firma nie może zoptymalizować wydajności, jeśli 
nie posiada pętli sprzężenia zwrotnego do pomiaru wydajno-
ści, samodoskonalenia i wprowadzania zmian (patrz rys. 1).

Tradycyjne, transakcyjne podejście do automatyzacji, 
w którym integrator zleca wykonanie pojedynczego systemu, 
a następnie odchodzi, ogranicza możliwości integratora w za-

Powodów, dla których warto nawiązać głębszą, strategiczną współpracę z integratorem, wykraczającą poza 
pojedynczy projekt, jest wiele. Omówimy kilka z nich. 

Relacje z integratorami systemów kluczem 
do przewagi konkurencyjnej producentów

AUTOMATIONNTH

Rys. 1. Firma może zoptymalizować swoją wydajność, jeśli 
posiada pętlę sprzężenia zwrotnego do pomiaru wydajności, 
samodoskonalenia i wprowadzania zmian. 

Grafika: Automationnth

Naucz się

Zrób Dostosuj
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Fot. 1. Wiele możliwości Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) wynika z integracji właściwości platformy sterowania i funk-
cjonalności systemu sterowania w całym zakładzie.  Zdjęcie: Automationnth

kresie pomocy producentowi w uczeniu się i dostosowywaniu. 
Jeśli integrator pozostaje na miejscu, aby pomóc w obsłudze 
poprodukcyjnej i analizie wydajności maszyny, będzie to pro-
wadzić do ciągłego doskonalenia maszyny i pozwoli zespoło-
wi zastosować zdobytą wiedzę na temat produkcji do poprawy 
sposobu podejścia do następnego projektu. I  tak zamyka się 
pętla sprzężenia zwrotnego.

Wiedza plemienna
Jednym z najważniejszych kroków w udanym projekcie auto-
matyzacji jest zrozumienie procesów producentów. W Auto-
mationnth staramy się poznać procesy klientów lepiej niż oni 
sami i wierzymy, że skutkuje to lepszymi wynikami. Z głębo-
kim partnerstwem wiedza o procesach producenta, wymaga-
niach, systemach i celach gromadzi się z czasem. 

Część z tej wiedzy można uznać za „plemienną”, ponieważ 
jest ona nieudokumentowana i zdobywana wraz z upływem 
czasu i  zbieranym doświadczeniem. Gromadząc wiedzę ple-
mienną, integrator może być w stanie stworzyć innowacyjne 
podejście do automatyzacji, które pozwala osiągnąć cele pro-
ducenta w sposób, który nie mógłby być przewidziany w wy-
maganiach RFP. Wiedza plemienna może również zmniejszyć 
ryzyko, że coś, co zostało pominięte w RFP, prześlizgnie się 
przez luki wymagań projektu.

Przemysłowy Internet Rzeczy
Wiele możliwości Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) 
wynika z integracji właściwości platformy sterowania, takich 
jak sterowanie ruchem, sterowanie sekwencjami, sterowanie 
logiczne, programowanie i  konfiguracje interfejsu człowiek 
– maszyna (HMI) oraz integracji funkcji systemu sterowania, 

takich jak zdalny dostęp, monitorowanie stanu, zdalna dia-
gnostyka itp. w całym zakładzie (patrz fot. 1). Zintegrowana 
platforma sterowania umożliwi firmom wykorzystanie moż-
liwości IIoT w celu osiągnięcia optymalizacji procesów w ca-
łym zakładzie i poprawy komfortu użytkowania. Ściśle zinte-
growaną platformę najlepiej można osiągnąć poprzez głębokie 

partnerstwo z integratorem, który obejmuje swoim zasięgiem 
wszystkie zakłady i systemy.

Na przykład wdrożenie analityki predykcyjnej działa po-
przez zidentyfikowanie problemu, wygenerowanie hipotezy, 
zebranie danych, które mogą być istotne dla udowodnienia 
hipotezy, a  następnie wykorzystanie algorytmów do anali-
zy danych. Wynik wyjaśni pierwotną przyczynę problemów, 
która może być następnie wykorzystana do przewidywania, 
kiedy mogą one wystąpić w przyszłości. Wdrożenie analityki 
predykcyjnej może przynieść duże korzyści, ale wykracza poza 
normalny proces RFP i  wymaga silnego partnerstwa strate-
gicznego integratora, aby odnieść sukces.

 
Jednym z najważniejszych kroków 
w udanym projekcie automatyzacji jest 
zrozumienie procesów producentów. 
W Automationnth staramy się poznać 
procesy klientów lepiej niż oni sami 
i wierzymy, że skutkuje to lepszymi 
wynikami. 
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O programie Certified  
Automation Partner
W Automationnth wierzymy, że głębokie partnerstwo strate-
giczne leży w najlepszym interesie producentów i dlatego od-
powiednio rozwinęliśmy naszą ofertę usług. Staramy się być 
„architektem automatyzacji” naszych klientów i  pomagamy 
im przekształcić wizję i  cele w  rzeczywistość. Nasze usługi 
obejmują obecnie: przedprojektowe konsultacje strategiczne 
w  zakresie architektury automatyzacji, wsparcie produkcyj-
ne po zakończeniu projektu, analizę maszyn, tworzenie sieci 
i szkolenia. Posunęliśmy się tak daleko, że stworzyliśmy nowy 
program, aby pomóc producentom nawet wtedy, gdy nie jeste-
śmy w ogóle zaangażowani w dany projekt.

Nazywamy to naszym programem Certified Automation 
Partner (CAP). Stworzyliśmy ten program, ponieważ zakup 
sprzętu do automatyzacji jest zadaniem trudnym. Automatyka 

jest bardzo złożona i techniczna, a różnice pomiędzy możliwo-
ściami dostawców automatyki trudno zauważyć i ocenić. Wy-
bór niewłaściwego dostawcy może mieć katastrofalne skutki, 
dlatego kwalifikujemy firmy z  branży automatyki, stosując 
rygorystyczny proces oceny i wykorzystując naszą wiedzę na 
temat najlepszych praktyk w  branży automatyki. Jeśli firma 
kwalifikuje się do programu, zostaje Certyfikowanym Partne-
rem Automation.

Program CAP umożliwia Automationnth współpracę 
z producentami w celu rekomendowania konkretnych partne-

rów do projektu w oparciu o  ich dopasowanie do wymagań 
aplikacji. W niektórych przypadkach, kiedy pomożemy pro-
ducentowi wybrać partnera, możemy już nie angażować się 
bezpośrednio. 

Jeśli jest to wskazane, Automationnth może zapewnić 
automatyzację pod klucz poprzez połączenie naszej inży-
nierii sterowania i  doświadczenia w  zarządzaniu projektem 
z  mechanicznymi możliwościami certyfikowanego partnera. 
W  zależności od sytuacji możemy odgrywać rolę głównego 
lub podrzędnego certyfikowanego partnera.

Wymierne korzyści
Program CAP przynosi korzyści producentom, ponieważ 
Automationnth może pomóc opracować zakres i wymagania 
projektu automatyzacji w celu zmniejszenia ryzyka i wyelimi-
nowania niepotrzebnych kosztów. Jeśli poprowadzimy część 
inżynierii sterowania w projekcie, producent może mieć spój-
ną architekturę sterowania, szablony i możliwości w zakresie 
wykorzystania IIoT w wielu systemach automatyki, niezależ-
nie od tego, który dostawca buduje maszynę.

Program CAP jest wynikiem naszej wewnętrznej filozofii, 
że głębokie, strategiczne partnerstwo leży w najlepszym inte-
resie wszystkich stron i powinniśmy pomagać producentom 
w rozwiązywaniu ich największych problemów, nawet jeśli nie 
odnosimy bezpośrednich korzyści.

Producenci zainteresowani przeniesieniem relacji z  in-
tegratorem na wyższy poziom powinni podjąć następujące 
kroki:
•  Zorganizować spotkanie z integratorem, aby omówić cele 

i inicjatywy organizacyjne oraz sposoby tworzenia warto-
ści z partnerstwa.

•  Włączyć integratora do projektu na jak najwcześniej-
szym etapie – nawet jeśli jest to tylko pomysł. Na etapie 
projektowania integrator może pomóc w  zapewnieniu, 
że produkt jest zoptymalizowany pod kątem możliwości 
produkcyjnych, i  zmniejszyć ryzyko na etapie realizacji 
projektu (patrz fot. 2).

•  Korzystać z usług integratora przez cały cykl życia projek-
tu, aby optymalizować istniejący kapitał.

•  Jesteśmy głęboko przekonani, że jeśli producenci przejdą 
przez te etapy, aby nawiązać współpracę z wiodącym inte-
gratorem, osiągną doskonałe wyniki.

Greg Young jest wiceprezesem  
ds. administracji biznesowej w Automationnth.
Automationnth jest członkiem Stowarzyszenia  

Integratorów Systemów Sterowania (CSIA).
�
� n

Fot. 2. Na etapie projektowania integrator może pomóc 
zapewnić, że produkt jest zoptymalizowany, i zmniejszyć 
ryzyko z etapu realizacji projektu.  Zdjęcie: Automationnth

 
Wiele możliwości Przemysłowego Internetu Rzeczy 
(IIoT) wynika z integracji właściwości platformy 
sterowania, takich jak sterowanie ruchem, sterowanie 
sekwencjami, sterowanie logiczne, programowanie 
i konfiguracje interfejsu człowiek – maszyna (HMI) oraz 
integracji funkcji systemu sterowania, takich jak zdalny 
dostęp, monitorowanie stanu, zdalna diagnostyka itp. 
w całym zakładzie.
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L&T TECHNOLOGY SERVICES LTD.

Integratorzy systemów i  konstruktorzy maszyn inte-
grują technologie wytwarzania addytywnego (AM) 
z  tradycyjnymi obrabiarkami. Integracja technologii 
automatyki i  projektowanie maszyn to jedne z  wy-
zwań, przed którymi stają. Amit Chadha, prezes i dy-

rektor wykonawczy L&T Technology Services Ltd. (LTTS) 
odpowiedział na pytania związane z tym zagadnieniem. 

1.  Proszę omówić udany projekt związany z  produkcją 
addytywną.

Jeden z  naszych ostatnich, bardzo udanych projektów do-
tyczył globalnego konglomeratu dążącego do zwiększenia 
swojego udziału w rynku w Azji i na innych rynkach wscho-
dzących. Klientowi zależało na wejściu na rynek z produk-
tem, który odniósł globalny sukces i  został przetestowany, 
przy zachowaniu konkurencyjnych cen dla klientów. Druk 
3D i  koncepcje wytwarzania addytywnego zostały uznane 
za kluczowe czynniki, pozwalające osiągnąć cel, jakim jest 
stworzenie zróżnicowanego produktu przy jednoczesnym 
utrzymaniu kosztów na niskim poziomie dla klienta. Tego 

rodzaju projekt nigdy wcześniej nie 
był realizowany przez dużego, glo-
balnego dostawcę.

2.  Jaki był zakres projektu i  jego 
cele?

Zakres projektu obejmował wpro-
wadzenie na rynek produktu, który 
odniósł globalny sukces, ale wytwa-
rzanego przy użyciu najnowocze-
śniejszych usług szybkiego prototypo-
wania. Głównym celem, aby uczynić 
to przedsięwzięcie komercyjnie opła-
calnym, było zmniejszenie masy pro-
duktu i  sprzedanie go po konkuren-
cyjnej cenie.

3.  Jakie rodzaje automatyki, stero-
wania lub oprzyrządowania zo-
stały zastosowane w projekcie?

LTTS użył wielu narzędzi do realizacji tego projektu. Nasi in-
żynierowie określili wymagania dotyczące produktu, przepro-
wadzili analizę rynku i wykorzystali te spostrzeżenia do opra-
cowania wstępnego pomysłu w formie szkiców. Szkice zostały 
następnie przekształcone w model 3D i przy użyciu szybkiego 
prototypowania stworzyliśmy modele produktów w skali 1:1. 
Zespół wykonał szczegółową dokumentację linii produktów, 
a także stworzył szybsze oprzyrządowanie.

4.  Jakie były szczególne wyzwania związane z projektem?
LTTS musiał sprostać wielu wyzwaniom podczas realizacji 
tego projektu. Był to pierwszy tego typu projekt, więc LTTS 
miał niewiele informacji do wykorzystania, w tym brak wcze-
śniejszych przypadków zastosowania. Aby temu zaradzić, 
LTTS powołał zespoły, które przeprowadziły szczegółowe ba-
dania, zrozumiały nastawienie rynku i wykorzystały te dane 
do stworzenia wstępnych szkiców i  prototypów dla klienta. 
Zespół zbadał również różne pomysły projektowe, aby uczy-
nić produkt bardziej wygodnym w użyciu, i przeszedł z po-

Siedem pytań i odpowiedzi: Technologia druku 3D i produkcji addytywnej pozwoliły na zróżnicowanie 
produktów i utrzymanie kosztów na niskim poziomie. Projekt pomógł również zredukować masę produktu 
o 20%, a bardziej ergonomiczny produkt z uchwytem lepiej leżącym w dłoni zajmuje lepszą pozycję na rynku 
bez uszczerbku dla marży.

Integrator systemów pomaga klientowi  
w druku 3D

Amit Chadha jest prezesem i dyrektorem wykonawczym  
w L&T Technology Services Ltd.   
 Zdjęcie: L&T Technology Services Ltd. 

  Więcej 
INFORMACJI

SŁOWA KLUCZOWE:  
projektowanie 3D, produkcja 
addytywna, integrator systemów

Integrator systemów pomógł 
w projekcie 3D w celu obniżenia 
kosztów i masy produktu.
Zespoły współpracowały, aby 
zrealizować różne cele projektu.
Produkcja addytywna może przynieść 
pozytywne zmiany w projektowaniu 
produktów.
 
CZY WIESZ?
Czy ulepszenia w zakresie projektowania 
i wytwarzania wynikające z postępu 
w produkcji addytywnej pomogą bardziej 
tobie niż twojej konkurencji?



czątkowego dwuczęściowego projektu do jednoczęściowego, 
aby utrzymać koszty ogólne na niskim poziomie.

5.  Jak rozwiązano te problemy?
Różne zespoły podchodziły do różnych zadań i  współpra-
cowały ze sobą, aby uzyskać pozytywne rezultaty. Zespoły 
pracowały nad zdobyciem informacji o  rynku, tworzeniem 
wstępnych szkiców, szybkim prototypowaniem i zewnętrzny-
mi badaniami produktu, aby upewnić się, że wprowadzenie 
produktu na rynek będzie miało pozytywny wpływ na klienta.

6.  Czy możesz podzielić się jakimiś pozytywnymi wskaź-
nikami związanymi z projektem?

Projekt pomógł zredukować masę produktu o 20%; bardziej 
ergonomiczny produkt z  uchwytem lepiej leżącym w  dłoni 
pozwolił klientowi oferować konkurencyjny wyrób bez obni-
żania marży.

7.  Jakie wnioski wyciągnięto z  tego projektu lub jakimi 
radami chciałbyś się podzielić dla swojej firmy lub 
klienta(ów) zaangażowanego(ych) w projekt?

Ten projekt był procesem uczenia się z wieloma pozytywnymi 
aspektami. Posłużył jako przykład tego, jak pomóc klientom 
wejść na rynek w nowych regionach geograficznych z wyko-
rzystaniem druku 3D. Prototypy zaprojektowane przy użyciu 
druku 3D zostały udostępnione klientom, aby otrzymać in-
formację zwrotną.
Projekt ten pomógł nam zdobyć wiedzę na temat potrzeb 
rynku, wykorzystania innowacyjnych metod szybkiego pro-
totypowania oraz przeprowadzenia badań zewnętrznych 
w celu poprawy ergonomii produktu. Inżynierowie stworzyli 
projekty z wariantami produktów ekonomicznych oraz pro-
duktów premium przy użyciu technologii druku 3D. Lżejsze, 
jednoczęściowe produkty zostały wprowadzone na wscho-
dzące rynki i spotkały się z pozytywnym odzewem.

L&T Technology Services Ltd. 
jest partnerem medialnym i technologicznym CFE.

 n
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ROBOTY
przemysłowe

Mobilne roboty przemysłowe  
w Polsce

AMRs: Elastyczne, inteligentne  
roboty mobilne

Przykłady wykorzystywania  
robotów  współpracujących 
w praktyce

http://www.controlengineering.pl/dodatek-roboty-przemyslowe-2021-2022/
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FIRMA PREZENTUJE

Jak druk 3D wspomaga linie produkcyjne?

KOŃCÓWKA DOZOWNIKA KLEJU 
RAMIENIA ROBOTYCZNEGO

CASE STUDY | MAINTENANCE| TOOLING

sales@omni3d.com, +48 881 757 632, 
OMNI3D Sp. z o.o., ul. Świętego Michała 43, 

61-119 Poznań, Polska

Pierwszy polski producent
przemysłowych drukarek 3D

Przemysłowe i desktopowe
drukarki 3D

Oferujemy audyt, szkolenia i wdrożenie
druku 3D w Twojej firmie

Filamenty do drukarki 3D

Posiadamy w ofercie filamenty
podstawowe, techniczne,
specjalistyczne i podporowe

Druk 3D na zlecenie
Skontaktuj się z
naszym specjalistą 
i zapytaj o wydruk
próbny!

www.omni3d.pl

Firma VW zwróciła się do specjalistów z Omni3D z prośbą o przygotowanie i realizację specjalnego narzędzia dozującego klej, 
który używany jest na linii produkcyjnej przy montażu paneli okiennych z wykorzystaniem ramienia robotycznego. 

Końcówka dozownika przyłączona miała być do puszki, która przenoszona jest przez ramię robota. 
Bardzo ważnym elementem projektu było dobranie materiału charakteryzującego się wysoką odpornością na substancje 
chemiczne oraz takiego, by końcówka dozownika zapewniała stały przepływ kleju podczas długiego czasu użytkowania.

Wykorzystując drukarkę Omni3D – Factory 2.0 zespół technologów Omni3DPrintroom dobrał materiał i opracował specjalną 
wygiętą rurkę, która idealnie pasowała do dozownika substancji klejącej. Zastosowanie specjalnego filamentu Thermec ZED (PPS), 
który charakteryzuje się zarówno wysoką odpornością na działanie substancji chemicznych, jak i na wysokie temperatury, umożliwiło 

realizację projektu odpowiadającego na wszystkie problemy klienta.

Zakład Volkswagena we Wrześni z powodzeniem wykorzystuje wydrukowaną część, potwierdzając tym samym 
skuteczność rozwiązania. Dozownik kleju stał się w ten sposób nieodzowną częścią produkcji Craftera, 

czyniąc ją bardziej wydajną i efektywną. Dodatkowo dzięki drukarce Factory 2.0, którą firma posiada w swojej narzędziowni, 
każda podobna potrzeba może być realizowana od ręki.

Chcesz wiedzieć więcej o zastosowaniu druku 3D w produkcji?
Skontaktuj się z naszym specjalistą bądź zapytaj o bezpłatny wydruk próbny!

sales@omni3d.com, 
+48 881 757 632,

OMNI3D Sp. z o.o., 
ul. Świętego Michała 43,

61-119 Poznań, Polska
www.omni3d.pl

Specyfikacja druku
Sektor Automotive
Materiał Thermec ZED
Czas druku 8,4 h
Warstwa 0,2 mm
Waga 92 g
Wymiary 105 x 38x 225 mm



sales@omni3d.com, +48 881 757 632, 
OMNI3D Sp. z o.o., ul. Świętego Michała 43, 

61-119 Poznań, Polska

Pierwszy polski producent
przemysłowych drukarek 3D

Przemysłowe i desktopowe
drukarki 3D

Oferujemy audyt, szkolenia i wdrożenie
druku 3D w Twojej firmie

Filamenty do drukarki 3D

Posiadamy w ofercie filamenty
podstawowe, techniczne,
specjalistyczne i podporowe

Druk 3D na zlecenie
Skontaktuj się z
naszym specjalistą 
i zapytaj o wydruk
próbny!

www.omni3d.pl
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Obecnie wiele firm produkcyjnych wdraża 
w  swoich zakładach nowe technologie, ta-
kie jak: Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT), 
chmura obliczeniowa, przetwarzanie danych 
na krawędzi sieci, wirtualna rzeczywistość oraz 

inne. Ma to na celu transformację cyfrową operacji wykony-
wanych w tych zakładach. Niektórzy producenci dokonują mi-
gracji swoich starszych systemów automatyki, natomiast inni 
zamierzają zainstalować bardziej inteligentne systemy utrzy-
mania ruchu w celu ulepszenia operacji i redukcji przestojów. 
Niezależnie od wielkości zakładu projekt modernizacji czy mi-
gracji może być złożony, a ryzyka z nim związane wysokie.

Wybranie najlepszej metody uzyskania nowego rozwią-
zania automatyki często wymaga dodatkowych zasobów 
w postaci wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej – integratora 
systemów (SI – systems integrator) lub producenta/dostawcy 
systemów automatyki. Najlepszy wybór zależy od tego, kto po-
trafi sprostać specyficznym wymaganiom dla danego zakładu 
przemysłowego.

Ponieważ na rynku działa wiele firm będących integrato-
rami systemów – od małych i niezależnych do spółek lub firm 
będących częścią dużych korporacji z branży generalnego wy-
konawstwa (EPC – engineering, procurement and construction) 
– dana firma produkcyjna ma trudne zadanie z wyborem tej 
właściwej, która potrafi sprostać wymaganiom zakładu i pro-
jektu. Ponadto dostawcy niektórych rozproszonych systemów 
sterowania (DCS) oraz programowalnych sterowników lo-
gicznych (PLC) oferują usługi inżynierskie dla swoich okre-
ślonych produktów.

Wszyscy integratorzy systemów mają swoje silne i  słabe 
strony. Część z nich może posiadać rozległą wiedzę na temat 
swojego specyficznego sprzętu, natomiast ograniczoną lub 
żadną na temat pozostałych urządzeń. Inni mogą dostarczyć 
rozwiązanie uniwersalne (one-stop shop), jednak mogą nie po-
siadać wiedzy fachowej i doświadczenia w automatyce, ponie-
waż integracja systemów to tylko niewielka część działalności 
ich firm.

Jaki wybór będzie najlepszy? Warto wynająć taką firmę 
partnerską z  branży automatyki, która już ma praktyczne 
doświadczenie w  niezależnych od platformy systemach ste-
rowania procesami, zdobyte dzięki pracy w szerokim zakresie 
procesów produkcyjnych oraz technologii automatyki. Do-
świadczenie i wiedza fachowa najprawdopodobniej przyniosą 
efekty w postaci skutecznie wdrożonego projektu. Na początek 
firma produkcyjna powinna przeanalizować podaną tu listę 
kontrolną oraz kilka innych aspektów i tematów, wartych dal-
szego zbadania, co pomoże w wyborze integratora systemów.

Należy odpowiedzieć na pytania oraz postępować według 
wskazówek, pogrupowanych według następujących tematów:

Znajomość branży i rynku przez integratora systemów
•  Czy integrator systemów ma doświadczenie na wielu 

przemysłowych rynkach pionowych?
•  Zaletą posiadania partnera z  doświadczeniem 

w wielu gałęziach przemysłu jest to, że taki specja-
lista może podzielić się wiedzą na temat rozwiązań, 
najlepszych praktyk oraz wiedzą inżynierską z inte-
gracji systemów.

•  Czy integrator systemów ma doświadczenie i zna branżę, 
w której działa dana firma produkcyjna?
•  Posiadanie specyficznego dla danej branży do-

świadczenia jest ważne dla określenia zarówno 
potencjalnego zwrotu z inwestycji (ROI), jak i po-
tencjalnych korzyści w kontekście konkurowania na 
rynku.

•  Czy integrator systemów jest otwarty na kulturę firmy 
produkcyjnej i czy rozumie jej potrzeby biznesowe?

Integrator systemów może pomóc użytkownikom końcowym w uzyskaniu najlepszego rozwiązania nowego, 
zoptymalizowanego systemu automatyki.

Wybór integratora systemów

Lynn Njaa, MAVERICK Technologies

 
Wybranie najlepszej metody uzyskania nowego 
rozwiązania automatyki często wymaga dodatkowych 
zasobów w postaci wyspecjalizowanej firmy zewnętrznej 
– integratora systemów (SI – systems integrator) lub 
producenta/dostawcy systemów automatyki.
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•  Jeśli współpraca z  integratorem systemów została już 
nawiązana i  znajduje się we wczesnym stadium, czy in-
tegrator słucha opinii osób z firmy produkcyjnej zaanga-
żowanych w projekt? Czy narzuca im swoje zdanie? Czy 
pracownicy firmy będącej integratorem systemów współ-
pracują z personelem firmy produkcyjnej, czy tylko robią 
swoje i przedstawiają klientowi coś, co wymaga wprowa-
dzenia zmian – być może częstych? Nie jest to pozytywne.

Możliwości zarządzania programem/projektem
•  Należy zlokalizować biuro projektów (project management 

office, PMO).
•  Upewnić się, że kierownicy projektu posiadają certyfikaty 

potwierdzające kompetencje w  zarządzaniu projektami 
(project management professional, PMP).

•  Oczekiwać solidnej i sprawdzonej metodologii w realiza-
cji oraz kontroli jakości projektu.

•  Czy opracowano dobrze udokumentowany program jako-
ści?

•  Czy opracowano dobrze udokumentowany program pro-
cesów audytów?

•  Czy integrator systemów może przedstawić podstawową 
historię zapisów?

•  Czy integrator systemów może pokazać próbki szablo-
nów?

Możliwości planowania i wyznaczania budżetu
•  Czy integrator systemów ma doświadczenie w opracowy-

waniu przypadków biznesowych, aby posunąć do przodu 
migrację lub projekt? Jeśli tak, to jest to zaleta tej firmy.

•  Czy integrator systemów może pomóc w opracowaniu uza-
sadnienia projektu, aby uzyskać fundusze na ten projekt?

•  Czy integrator systemów ma wsparcie, doświadczenie 
i narzędzia do planowania kapitałowego oraz uzyskiwania 
funduszy na projekty?

•  Czy integrator systemów może udokumentować doświad-
czenie w tych praktykach?

•  Czy integrator systemów może potwierdzić, że posiada so-
lidne narzędzia do szacowania kosztów, aby projekt zmie-
ścił się w budżecie?

•  Czy integrator systemów dostarczy szczegółowe dane wy-
magane do uzyskania zaufania w  jego wiodącą pozycję 
w branży oraz czy dostarczy je w formacie natywnym, tak 
aby nie „odkrywać na nowo Ameryki”?

Zarządzanie projektami „pod klucz”
Do uzyskania rozwiązania zarządzania, będącego w pełni 

„pod klucz”, wymagane są następujące elementy:
•  Podejście inżynierskie stosowane do kontroli wydatków 

projektu i dokładnego planowania projektu przed złoże-
niem oferty (front-end engineering, FEED).

Jak znaleźć 
Integratora 
Systemów 
odpowiedniego 
dla siebie?
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•  Zarządzanie projektowaniem. 
•  Zarządzanie integracją.
•  Zarządzanie wdrożeniem.
•  Zarządzanie usługami obiektowymi i/lub instalacyjnymi.
•  Zarządzanie komunikacją.
•  Optymalizacja i zaawansowane sterowanie procesami.
•  Oferowanie specjalistycznych szkoleń dla użytkowników 

nowego systemu – w zakładzie klienta i poza zakładem.
•  Utrzymywanie usług.
•  Dostępność personelu potrzebnego do realizacji projektu.

Główny wykonawca systemu automatyki (main auto-
mation contractor, MAC)

Jest nim dostawca systemów automatyki posiadający od-
powiednie i  sprawdzone możliwości, doświadczenie i usługi 
– jedna firma do obsługi wszystkich wymagań związanych 
z  automatyką. Mamy więc tylko jeden punkt kontraktu, za-
miast wielu punktów komunikacji pomiędzy firmami. Nie ma 
konieczności wynajmowania osobnych firm do zajmowania 
się wszystkimi potrzebami automatyki. Pełna lista możliwości 
automatyki obejmuje takie pozycje, jak:

Rozwiązania automatyki
•  Automatyka procesu.
•  Projekt systemu sterowania.
•  Integracja systemu sterowania.
•  Migracja systemu sterowania.
•  Zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisa-

mi i normami.
•  Centra danych.
•  Automatyka budynkowa.
•  Wirtualizacja.
•  Projekt interfejsów operatorskich (HMI) obejmują-

cy zaawansowane urządzenia graficzne.
•  Zaawansowane sterowanie procesem (APC).
•  Usługi realizowane na miejscu.
•  Usługi techników i kalibracja.
•  Wsparcie w przypadku awarii i zmian.
•  Usługi instalacyjne.
•  Zarządzanie uruchomieniem oraz pracami instala-

cyjnymi.
•  Realizacja projektów na dużą skalę.

Integracja przedsiębiorstwa
•  Konsultacje techniczne dla pracowników operacyj-

nych.
•  Integracja systemu planowania zasobów przedsię-

biorstwa (ERP).
•  Inteligentna produkcja/IIoT.
•  Zarządzanie zasobami.
•  Analiza wydajności.
•  Realizacja produkcji.
•  Zarządzanie procesami pracy.

Strategiczne rozwiązania produkcyjne
•  Zwiększanie wydajności produkcji.
•  Cyberbezpieczeństwo przemysłowe.
•  Efektywność energetyczna.
•  Strategia automatyki.
•  Ochrona przed łukiem elektrycznym.

Utrzymywanie usług
•  Kontrakty na konserwację i wsparcie.
•  Usługi na miejscu.
•  Nieprzerwane zdalne wsparcie i monitoring.

Mechanizm uzyskiwania opinii zadowolonych klientów
•  Czy integrator systemów może udostępnić narzędzie oce-

ny lojalności swoich klientów (Net Promoter Score, NPS), 
jeśli takowe posiada? Więcej informacji na stronie inter-
netowej https://www.retently.com/blog/good-net-promo-
ter-score/

•  Należy zażądać referencji.
•  Należy poprosić o  praktyczne przykłady wykonanych 

przez tę firmę integracji systemów i sprawdzić, czy:
•  mają zastosowanie do platformy automatyki w na-

szym zakładzie produkcyjnym;
•  mają zastosowanie w naszej gałęzi przemysłu.

 Sprawdzenie, czy integrator systemów nie obiecuje za 
dużo

•  Należy znaleźć zaufanego, uczciwego partnera kierujące-
go się silnymi zasadami i etyką zawodową. Trudno będzie 
znaleźć zastępstwo dla integratora systemów, który posia-
da takie cechy.

•  Należy porównać ceny z otrzymanymi obietnicami.
•  Należy być świadomym, że najtańszy nie zawsze oznacza 

o najniższej cenie. Jeśli nie masz czasu, by to zrobić raz, 
z  pewnością nie będziesz miał czasu, aby to zrobić dwa 
razy (autor nieznany).

•  Należy wystrzegać się kiepskiego projektowania, w  któ-
rym na planowanie poświęcono niewystarczającą ilość 
czasu. To może być dwa razy droższe niż dobry plan po-
czątkowy, rozwiązanie czy projektowanie.

 
Warto wynająć taką firmę partnerską z branży 
automatyki, która już ma praktyczne doświadczenie 
w niezależnych od platformy systemach sterowania 
procesami, zdobyte dzięki pracy w szerokim zakresie 
procesów produkcyjnych oraz technologii automatyki.
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•  Należy poszukać firmy, której pracownicy mają różne 
stopnie wiedzy fachowej i doświadczenia. Żadna firma nie 
może sobie pozwolić na przydzielenie wszystkich swoich 
najlepszych fachowców do jednego projektu. Poza tym, 
kto chciałby im płacić wysokie wynagrodzenia? Jest wie-
lu młodych, utalentowanych ludzi, którzy przy prawidło-
wym nadzorze będą pracowali lepiej, niż się tego od nich 
oczekuje.

•  Należy poszukać uczciwej firmy, o wysokiej pozycji wśród 
konkurencji.

Znajomość standardów i norm
•  Dobry integrator systemów rozumie, że działanie zgod-

ne z najlepszymi praktykami oraz zachowanie zgodno-
ści z obowiązującymi normami i przepisami odnośnie 
do każdego sprzętu pomoże ograniczyć ryzyko i utrzy-
mać zgodność firmy produkcyjnej z normami i przepi-
sami.

Zasoby do migracji kodu
•  Czy integrator systemów posiada narzędzia i metody przy-

śpieszające, które automatycznie przechwytują i „przepi-
sują” kod (dane?) w  nowym systemie? Żadne narzędzie 
nie jest perfekcyjne, dobre potrafi jednak zaoszczędzić 
nawet do 50% czasu migracji kodu.

Zakres i szczegóły techniczne portfolio integratora 
Dobry integrator systemów:

•  oferuje szeroką wiedzę fachową i doświadczenie odnośnie 
do większości systemów sterowania procesami;

•  umożliwia dostęp do najnowszej technologii;
•  oferuje ciągłe szkolenia i  wsparcie dla organizacji, które 

zwiększają uniwersalność zasobów we wszystkich sys-
temach sterowania, oraz pozostaje na bieżąco z nowymi 
technologiami;

•  zatrudnia uniwersalnych pracowników – w  przypadku 
braku jednego specjalisty natychmiast zastępuje go inny 
(bench strength). Innymi słowy: czy w  firmie integrato-
rem systemów jest tylko jedna osoba, która może pomóc, 
czy jest ich kilka i mogą one zastąpić kolegę, gdy jest on 
zajęty;

•  spełnia wszystkie wymagania systemu sterowania, nie-
zależnie od typu tego systemu. Pojedynczy dostawca, 
który ma dogłębną wiedzę na temat wielu systemów 
DCS, sterowników PLC oraz protokołów komunikacyj-
nych, może sprawić, że wszystko zacznie ze sobą współ-
pracować. To eliminuje ryzyko sytuacji, że integrator 
oświadczy, że nie zajmuje się tą częścią systemu stero-
wania;

•  jest skoncentrowany na zmniejszaniu zagrożeń dla cyber-
bezpieczeństwa.

Udokumentowane doświadczenie, rozwiązywanie pro-
blemów nie tylko technicznych
•  Każdy konsultant ma specyficzne zalety i w razie koniecz-

ności może uczynić bardzo wiele, aby pomóc.
•  Należy upewnić się, że integrator systemów potrafi wyjść 

poza sprawy techniczne i pomóc w opracowaniu dobrych 
praktyk zarządzania procesami biznesowymi w przyszło-
ści.

•  Należy znaleźć kogoś, kto jest skoncentrowany na strategii 
i rozwiązaniu, aby pomógł w realizacji celów biznesowych.

Stabilność i kondycja finansowa integratora systemów
•  Czy firma, której zaufaliśmy, nie jest zbyt mała i czy może 

nagle zniknąć, jeśli właściciel wygra na loterii albo zacznie 
mieć problemy finansowe? Jeśli tak, to co wtedy?

•  Czy integrator systemów posiada wiele lokalizacji z pew-
ną liczbą fachowców w różnych miejscach, których można 
wezwać w razie potrzeby?

Przedstawiona lista kontrolna będzie wymagała dalszej 
analizy i  wprowadzania informacji od kluczowych osób za-
angażowanych w  projekt, aby zapewnić, że firma dokonała 
właściwego wyboru integratora systemów i z sukcesem prze-
prowadzi modernizację systemu. 

Należy przeanalizować i  zrozumieć najważniejsze dla 
firmy pozycje na tej liście, jednak nie należy ignorować po-
zostałych. Warto poświęcić czas na zbadanie każdej z nich. 
Każda z tych pozycji może pokazać swoje złe oblicze pod-
czas projektu modernizacji czy migracji systemu sterowania. 
A uczucie opisane słowami: „Gdybym tylko o tym wiedział” 
jest okropne i powoduje bezsenne noce. Trzeba przemyśleć 
ryzyko związane z każdą pozycją na liście i zastanowić się, 
czy wszystkie osoby zaangażowane w projekt są gotowe na 
najgorszy przypadek.

Na pewno znajdzie się integrator systemów, który speł-
nia warunki podane na liście oraz wymagania firmy prze-
mysłowej. Taki zaufany partner potrafi zrozumieć wszystkie 
potrzeby klienta po przeprowadzeniu jednej rozmowy tele-
fonicznej. Znalezienie dysponującego odpowiednią wiedzą 
integratora systemów, który pomoże poprowadzić firmę 
produkcyjną do sukcesu w przyszłości, jest warte poświęce-
nia czasu i wysiłku.

Lynn Njaa, starszy konsultant w firmie 
MAVERICK Technologies, członek Stowarzyszenia  

Integratorów Systemów Sterowania (Control System 
Integrators Association (CSIA) oraz partner 

CFE Media ds. treści.
�
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Zakłady energetyczne, wodociągowo-kanalizacyj-
ne czy gazownie w Ameryce Północnej często bo-
rykają się z problemem ograniczonego kapitału 
i budżetu operacyjnego oraz z  tym, że trwające 
przez dekadę polityki niskich cen uczyniły ada-

ptowanie nowych technologii mniej atrakcyjnym rozwiąza-
niem. Tu pomóc mogą integratorzy systemów automatyki.

Pomimo ograniczeń w przeszłości, mamy obecnie coraz 
więcej okazji do wdrażania technologii, które zapewniają uzy-
skanie większej wydajności w systemach istniejącej infrastruk-
tury oraz umożliwiają pracownikom wspomnianych zakładów 
zaadaptowanie się do tych nowości. Aby jednak technologie 
te przyniosły sukces, muszą być wdrażane w standardowych 
przepływach roboczych oraz na podstawie wcześniejszych 
uzgodnień z kierownictwem danej firmy.

Ponieważ zakłady energetyczne, wodociągowo-kanali-
zacyjne czy gazownie zwiększają poziom wzajemnych połą-
czeń realizowanych procesów, do wdrożenia wymagana jest 
coraz większa liczba aplikacji. Dlatego nawiązanie współpra-
cy z  wykwalifikowanym integratorem systemów, który zna 
najnowsze technologie oraz obszary, w  których mogą one 
być wykorzystane do tego, aby dana firma zrealizowała swoje 
cele biznesowe, jest bardzo korzystne. Integratorzy systemów 
często działają w wielu gałęziach przemysłu oraz mają bogate 
doświadczenie z całego przemysłu, którym mogą się podzielić 
z pracownikami zakładu. Rozpoczęcie rozwiązywania proble-
mów, związanych z wdrażaniem nowych systemów automaty-
ki we wczesnym stadium projektu, w efekcie przyniesie niższe 
całkowite koszty posiadania (TCO).

Ograniczanie ryzyka związanego 
z projektem automatyki
Ryzyka są nierozerwalnie związane z każdym projektem, jed-
nak szczególnie dotyczy to projektów automatyki. Wynika to 
z ich złożoności oraz konieczności zrozumienia, w jaki sposób 
przeprowadzać odbiór techniczny poszczególnych zakresów 
prac. Wiedza fachowa oraz doświadczenie integratora syste-
mów należą do podstawowych sposobów ograniczania ryzyk 
związanych z projektem.

Wiele projektów systemów automatyki napotyka proble-
my w późniejszych fazach realizacji, określonych w harmono-
gramie ogólnym, gdy pojawiają się nieprzewidziane sytuacje, 
które zakłócają staranne planowanie, wykonywane przez spe-
cjalistów z różnych branż. Osoby zaangażowane w projekt mu-

szą na wczesnym etapie procesu jego realizacji przeanalizować 
i uwzględnić prace związane z  integracją systemów oraz ich 
zakres w ogólnym planie realizacji projektu, a następnie do-
konać ich kategoryzacji. Te projekty automatyki nie dotyczą 
wyłącznie automatyzowania operacji związanych z procesami, 
ale położenia fundamentów pod transformację cyfrową w or-
ganizacji.

Prace związane z integracją systemów, jeśli są realizowa-
ne prawidłowo, zmienią sposób realizacji projektów kapitało-
wych oraz ograniczą ryzyko niewłaściwej realizacji projektu. 
Standaryzacja integratorów systemów zmniejsza także liczbę 
wymaganych prac inżynierskich, związanych z  projektowa-
niem, opracowywaniem i  testowaniem. Pozwala to osobom 
zaangażowanym w  projekt zmniejszyć ryzyko wystąpienia 
nieprzewidzianych okoliczności w ofertach związanych z pro-
jektem. 

Ustalenie wskaźników dla projektów 
automatyki
W  dążeniu do skutecznego wdrożenia projektu automatyki 
zainteresowanie skupia się czasem jedynie na sterownikach 
i kontrolerach oraz oprogramowaniu, które są wykorzystywa-
ne do sterowania pracą zakładów. Fundamenty tych systemów 
stanowią urządzenia obiektowe, kable i przewody do przesy-
łania danych oraz kable i przewody elektryczne, którymi tak-
że należy się zająć w projekcie. Automatyka umożliwia pracę 
w inny sposób, dlatego przy wyznaczaniu wskaźników ważne 
jest, aby zrozumieć, jak wygląda skutecznie wdrożony projekt 
z różnych perspektyw, a nie tylko zajmować się oszczędnością 
czasu i pieniędzy. Wiele procesów przynosi w efekcie lepsze 
doświadczenie użytkowników, dlatego wskaźniki koncentru-
jące się na ich satysfakcji są tu kluczowe. Standaryzacja inte-
gracji powinna przynieść korzyści dla projektów automatyki 
poprzez zredukowanie liczby rozwiązań właściwych tylko dla 
danego zakładu, złożoności oraz zależności, a także posiada-
nie łańcucha dostaw, który bierze udział, podobnie jak osoby 
zaangażowane, w  sukcesie projektu. Należy skoncentrować 
się raczej na wartości, a nie technologii. Celem powinno być 
wdrożenie automatyki jedynie w tych procesach, które przy-
noszą ewidentną korzyść dla organizacji.

Organizacja OPAF (Open Process Automation Forum) 
skupia użytkowników końcowych, producentów/dostawców, 
integratorów systemów, organizacje normalizacyjne i wyższe 
uczelnie; zajmuje się rozwiązywaniem problemów technicz-

Firmy będące wykonawcami integracji systemów sterowania mogą stanowić centralny punkt koordynacji 
prac i odpowiedzialności za wszystkie aspekty projektu automatyki.

Standaryzacja dostaw i usług realizowanych 
przez integratorów systemów

Anil Gosine, MG Strategy+
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nych i biznesowych związanych z automatyką procesową. Jest 
częścią większej organizacji Open Group, skupiającej ponad 
600 organizacji z całego świata, która nieprzerwanie wpływa 
na pracę integratorów systemów – dziś i w przyszłości. Inicja-
tywa powołania tej organizacji powstała kilka lat temu, gdy 
ExxonMobil (największa międzynarodowa spółka z  sektora 
naftowego i gazu ziemnego, notowana na giełdzie) nawiązał 
współpracę z  Lockheed Martin (wielki amerykański kon-
cern zbrojeniowy powstały w  1995 r. z  połączenia korpora-
cji Lockheed i Martin Marietta). Celem tej współpracy było 
stworzenie otwartego i  bezpiecznego systemu automatyki 
procesowej następnej generacji. Zasugerowano, aby organi-
zacja Open Group kierowała tymi pracami. Standaryzowane, 
interoperacyjne moduły objęte tą inicjatywą mogły uczynić 
pracę integratorów systemów łatwiejszą dzięki ulepszeniom 
przepływów roboczych, takim jak wyeliminowanie powtarzal-
nych zadań oraz wielu różnych sposobów wykonywania tych 
samych zadań. Zadaniem integratora systemów automatyki 
jest postępowanie według tej inicjatywy i/lub uczestniczenie 
w  niej, aby uzyskać najlepszą wiedzę o  tym, w  jaki sposób 
zmaksymalizować wartość dla użytkowników końcowych.

Integratorzy systemów – planowanie 
projektów automatyki
Firmy będące wykonawcami zintegrowanych systemów auto-
matyki mogą stanowić centralny punkt koordynacji i odpo-
wiedzialności dla wszystkich aspektów projektu automatyki. 
Wiele prywatnych firm nie posiada już rozbudowanych dzia-
łów technicznych zajmujących się automatyką przemysłową. 
W  ich przypadku zarządzanie rozbudowaną siecią wyko-
nawców i podwykonawców systemów automatyki dla dane-
go projektu, szczególnie dużych, złożonych i  przełomowych 
technologicznie projektów z ubiegłej dekady, może być przy-
tłaczające.

Obecnie coraz większa liczba zakładów energetycznych, 
wodociągowych i  gazowni oraz firm z  sektora prywatnego 
dąży do zlecania prac związanych z integracją systemów tyl-
ko jednej, wyspecjalizowanej firmie. Taki integrator systemów 
jest zaangażowany w prace od fazy specyfikacji i projektowa-
nia aż do zainstalowania i  uruchamiania, bez zatrudniania 
podwykonawców dla wykonawcy generalnego.

Kluczowe cechy, jakie powinien posiadać właściwy inte-
grator systemów:
•  Jest to zarejestrowana profesjonalna firma inżynierska.
•  Jest to firma zatrudniająca zarejestrowanych inżynierów 

specjalistów.
•  Jest to firma należąca do takich organizacji, jak:

•  Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (In-
ternational Standards Association – ISA);

•  Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Mecha-
ników (American Society of Mechanical Engineers – 
ASME);

•  Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników (In-
stitute for Electronic and Electrical Engineers – IEEE);

•  Stowarzyszenie Integratorów Systemów Sterowania 
(Control System Integration Association – CSIA);

•  Amerykańskie Narodowe Stowarzyszenie Ochrony 
Przeciwpożarowej (National Fire Protection Asso-
ciation – NFPA);

•  Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzew-
nictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (American So-
ciety of Heating, Refrigeration, and Air-conditioning 
Engineers – ASHRAE);

•  Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Hydrau-
lików (American Society of Plumbing Engineers – 
ASPE);

•  Instytut Technologii Walidacji (Institute of Valida-
tion Technology – IVT);

•  Instytut Zarządzania Projektami (Project Manage-
ment Institute – PMI);

•  Narodowe Stowarzyszenie Inżynierów Zawodo-
wych (National Society of Professional Engineers – 
NSPE).

•  Zajmuje się automatyką i testowaniem w zakładach prze-
mysłowych. Obszar działalności: rozproszone systemy 
sterowania (DCS), sterowniki PLC, stanowiska testowe 
programowania, obiektowe przyrządy pomiarowe.

•  Wykorzystuje specjalistyczne oprogramowanie kompu-
terowe do projektowania i wykonywania rysunków tech-
nicznych: oprogramowanie przemysłowe Plant 4D, opro-
gramowanie do modelowania 3D, Trane Trace, do analizy 
orurowania dźwigów, AutoCAD, Microstation, MS Pro-
ject, Genesis oraz inne programy typu CAD.

•  Preferowany status integratora systemów z  „nazwą do-
stawców na podstawie potrzeb organizacji” oraz doświad-
czeniem z mającymi zastosowanie „dostawcami” oraz in-
nymi architekturami DCS/PLC.

Kwalifikacje integratora systemów
Typowy formularz zgłoszeniowy integratora systemów auto-
matyki zawiera następujące informacje:

Dane ogólne o przedsiębiorstwie
•  Dane ogólne o firmie.
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•  Obszary doświadczenia zawodowego.
•  Obsługiwane gałęzie przemysłu.
•  Kwalifikacje i możliwości.
•  Szczegółowe dane na temat głównych osób w  fir-

mie.
Zarządzenie projektami i realizacja projektów
•  Przegląd.
•  Usługi (planowanie projektu, projektowanie syste-

mów itp.).
•  Usługi inżynierii procesowej.
•  Dane ogólne o zakładach, w których firma zrealizo-

wała projekty, oraz doświadczenie firmy.
•  Usługi inżynierskie z zakresu automatyki i sterowa-

nia z doświadczeniem.
•  Doświadczenie z systemami i procesami technolo-

gicznymi.

Specyfikacja dla wyboru integratora 
systemów
Dostawca systemu automatyki i  sterowania (integrator sys-
temów) będzie odpowiedzialny za końcowy układ i  montaż 
systemu sterowania. System ten powinien być zaprojektowany 
tak, aby realizował wymagane potrzeby i funkcje sterowania, 
wskazane i wynikające z rysunków, strategii oraz specyfikacji 
sterowania, w tym mających zastosowanie instalacji elektrycz-
nych z głównej specyfikacji zakładu-klienta, oraz funkcjono-
wał bezproblemowo przy minimalnej liczbie konserwacji. 

System powinien umożliwiać obsługę ręczną wszystkich 
funkcji w przypadku awarii komponentu systemu. W zakre-
sie dostaw i  uruchomienia po stronie integratora systemów 
należy zawrzeć sekcję specyfikacji elektrycznych, napędów 
o zmiennej częstotliwości (VFD) oraz sekcje dotyczące innych 
systemów i sieci informatycznych, związane z projektem.

Integrator systemów – dostawca 
automatyki i sterowania
Integrator systemów powinien być jednym podmiotem gospo-
darczym, zlokalizowanym jak najbliżej zakładu, prywatnym 
lub państwowym – zależnie od potrzeb zakładu. Wszystkie 
niezbędne prace inżynierskie, związane z  programowaniem, 
produkcją, usługami i  szkoleniem, powinny być wykonane 
jedynie przez integratora systemów. Nie powinien być wyna-

jęty żaden podwykonawca projektu, zaproponowany przez 
jakąkolwiek osobę lub firmę spoza integratora systemów. Do-
stawca automatyki i sterowania powinien być autoryzowanym 
integratorem systemów dla „Wymienionych z nazwy dostaw-
ców, mających zastosowanie dla systemu właściciela zakładu” 
z  udokumentowanym doświadczeniem w  projektowaniu, 
montażu, testowaniu, instalowaniu i obsłudze systemów ste-
rowania dla zakładów energetycznych, wodociągowych i ga-
zowni – miejskich i prywatnych o tej samej skali i złożoności, 
jak obecna praca pod tą samą nazwą firmy przez co najmniej 
(X) lat.

Wśród personelu integratora systemów powinien znajdo-
wać się co najmniej jeden specjalista z tytułem MCSE (Micro-
soft Certified Systems Engineer – pierwszy tytuł przyznawany 
przez firmę Microsoft osobom, które potwierdziły wiedzę z za-
kresu znajomości systemów operacyjnych z rodziny Microsoft 
Server NT/2000/2003/2008/2012 i  zdały pięć egzaminów). 
Wszyscy pracownicy firmy będącej integratorem systemów 
i wyznaczonej do realizacji projektu powinni posiadać mini-
mum (X) lat odpowiedniego (związanego z tematem projektu) 
doświadczenia. Wszystkie interfejsy operatorskie (HMI), pro-
gramowalne sterowniki logiczne (PLC), jednostki RTU, centra 
sterowania silnikami (MCC) oraz szafy sterownicze związane 
z  projektem i  dostarczone przez integratora systemów po-
winny być skalibrowane, uruchomione i przetestowane przy 
użyciu sprzętu do symulacji systemu przed dostawą do klien-
ta. Integrator systemów powinien wykupić ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej i zawodowej (błędy i pominięcia). 

Możliwości prefabrykacji szaf i paneli 
sterowniczych przez integratora 
systemów
Integrator systemów powinien posiadać zakład prefabrykują-
cy szafy i panele sterownicze, mające certyfikaty Underwriter’s 
Laboratories (UL-508,913) oraz Electrical Testing Laborato-
ries (ETL).
•  Wszystkie szafy i panele powinny posiadać układ według 

porządku logicznego i  funkcjonalnego, być łatwe w  ser-
wisowaniu i  konserwacji, mieć trwałe oznakowanie we-
wnątrz dla łatwego rozpoznania.

•  Personel wykonujący prefabrykację szaf i paneli powinien 
być wykwalifikowany w  swojej branży i  posiadać mini-
mum 10 lat doświadczenia.

Możliwości serwisowe integratora 
systemów
Integrator systemów powinien utrzymywać dział serwisowy, 
nadzorowany w sposób ciągły przez zatrudnionego na pełny 
etat kierownika serwisu. Pracownicy tego działu powinni być 
zatrudnieni na pełny etat, przeszkoleni w serwisowaniu w za-
kładzie klienta oraz dostępni 24 godziny na dobę przez 7 dni 
w tygodniu lub według innych minimalnych wymagań okre-
ślonych przez klienta.

 
Integrator systemów powinien być jednym podmiotem 
gospodarczym, zlokalizowanym jak najbliżej zakładu, 
prywatnym lub państwowym – zależnie od potrzeb 
zakładu. Wszystkie niezbędne prace inżynierskie, 
związane z programowaniem, produkcją, usługami 
i szkoleniem, powinny być wykonane jedynie przez 
integratora systemów.
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Usługi realizowane na miejscu powinny obejmować 
uruchamianie i  programowanie na miejscu systemów DCS, 
sterowników PLC oraz interfejsów operatorskich (HMI). In-
tegrator systemów powinien ponadto realizować: naprawy 
systemów sterowania w  sytuacjach awaryjnych, rozwiązy-
wanie problemów, testowanie, zdalną pomoc przez modem 
w celu wykonania szybkiej diagnostyki i napraw, usługi kon-
serwacji zapobiegawczej i kalibracji, tworzenie dokumentacji 
(instrukcje obsługi i  konserwacji, rysunki techniczne) oraz 
szkolenia z  obsługi całego systemu, obejmujące wszystkie 
związane z nim przyrządy obiektowe.
Gwarancja udzielona przez integratora 
systemów
Integrator systemów powinien wykonywać wszystkie napra-
wy, wymiany części i  podzespołów, modyfikacje oraz prace 
regulacyjne, wymagane do wyeliminowania wad konstruk-
cyjnych lub montażowych, które mogą być zidentyfikowane 
w okresie jednego roku gwarancji. Integrator systemów powi-
nien rozpocząć te naprawy, wymiany, modyfikacje i regulacje 
w  ciągu 24 godzin od powiadomienia go przez właściciela 
zakładu czy jego inżyniera. Takie naprawy, wymiany, modyfi-
kacje i regulacje powinny być wykonane w ciągu 48 godzin od 
powiadomienia. W przypadku, gdy integrator systemów nie 
zdoła zrealizować wymienionych prac w tym czasie, pracow-
nicy zakładu mogą rozpocząć działania w celu dokończenia 
prac. W  takim przypadku integrator systemów i  jego porę-
czyciel będą odpowiedzialni za pokrycie wszystkich dodatko-
wych kosztów poniesionych przez właściciela zakładu.

Akceptowalni integratorzy systemów 
oraz aprobaty wstępne
Dostawca automatyki i systemów sterowania procesami powi-
nien być wybrany przez generalnego wykonawcę z listy wstęp-
nie zaaprobowanych akceptowalnych firm.

Właściciel zakładu powinien zastrzec sobie prawo do od-
rzucenia każdej innej oferty albo wszystkich ofert, złożonych 
przez alternatywnego integratora systemów. Wykonawca, 
podwykonawca lub zgłoszony integrator systemów nieposia-
dający wstępnej aprobaty nie powinni być upoważnieni do 
jakiegokolwiek przedłużenia czasu realizacji kontraktu lub 
jakichkolwiek roszczeń co do rekompensat za szkody wynika-
jące z dodatkowych i nieprzewidzianych kosztów, przeszkód, 
opóźnień lub komplikacji, które zostały spowodowane przez 
nich lub wynikły z braku aprobaty ze strony właściciela dla in-
tegratora systemów.

Dostawcy niewymienieni na liście 
akceptowalnych integratorów systemów
Firma niewymieniona na liście akceptowalnych integratorów 
systemów automatyki i sterowania będzie wymagała zachowa-
nia ścisłej zgodności ze specyfikacją i powinna być wstępnie 
zaaprobowana przed złożeniem oferty właścicielowi zakładu. 
Wniosek o aprobatę wstępną, złożony właścicielowi przez in-

tegratora systemów, powinien zawierać kopię tej i powyższej 
sekcji specyfikacji z adnotacjami integratora systemów. Każdy 
paragraf powinien wymagać podpisu integratora systemów 
w prawej kolumnie, wskazującego zgodność ze specyfikacją. 
Każdy obszar niezgodności powinien być zakreślony kółkiem 
i wyjaśniony. 

Wniosek o  aprobatę wstępną dla integratora systemów 
wymaga załączenia listy minimum pięciu podobnych pro-
jektów pod względem wielkości, złożoności i wartości, zreali-
zowanych w całości przez tego integratora w ciągu ostatnich 
trzech lat, która powinna zawierać:
•  nazwiska pracowników firmy integratora systemów, zaan-

gażowanych w prace nad każdym systemem;
•  szczegółowy opis i rysunki techniczne każdego systemu;
•  koszty każdego systemu;
•  nazwiska i numery telefonów osób będących pracownika-

mi właściciela zakładu, zaangażowanych w obsługę i kon-
serwację każdego systemu.
Wniosek o aprobatę wstępną musi zawierać profil firmy 

oraz opis formy prawnej i organizacji firmy integratora syste-
mów.

Odpowiedzialność za projekt ze strony 
integratora systemów automatyki
W umowie powinna być zawarta lista personelu kierownicze-
go i kluczowych pracowników, którzy będą pracowali bezpo-
średnio przy pracach inżynierskich, montażowych, testowych 
i uruchomieniowych systemu dla tego projektu.

Należy wskazać osoby, które będą odpowiedzialne za inte-
growanie następujących części projektu:
•  Zarządzanie projektem;
•  Interfejsy operatorskie (HMI);
•  Projekt skomputeryzowanego systemu sterowania proce-

sami technologicznymi (SCADA);
•  Projekt telemetrii;
•  Programowanie systemu DCS;
•  Programowanie sterowników PLC i jednostek RTU;
•  Wykonanie połączeń w systemie sterowania;
•  Uruchomienie systemu.

W dokumencie powinien być zawarty „list potwierdzają-
cy” (letter od assertion) do właściciela zakładu, który stwier-
dza, że pracownik odpowiedzialny za konkretną część projek-
tu będzie tą samą osobą w czasie realizacji projektu.

Anil Gosine, globalny menedżer programu w firmie 
MG Strategy+, będącej partnerem CFE Media ds. treści.
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Wszystkie niezbędne prace inżynierskie, związane 
z programowaniem, produkcją, usługami i szkoleniem, 
powinny być wykonane jedynie przez integratora 
systemów. 
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Apator Elkomtech SA Oddział Toruń
ul. Polna 148, 87-100 Toruń́
tel.: +48 56 654 49 04, fax: +48 56 654 49 03 
e-mail: torun.elkomtech@apator.com 
www.acontrol.com.pl 

Apator Elkomtech SA Oddział Toruń wchodzi w skład grupy 
kapitałowej Apator. Specjalizuje się̨ w projektowaniu, produkcji 
i uruchomieniu systemów automatyki napędowej, automatyki 
przemysłowej, układów rozdzielczo-sterowniczych w zasilaniu 
i rozdziale energii. Spółka jest sukcesorem kilkudziesięcioletniej tradycji 
Apatora, gwarantując klientom najwyższą̨ jakość́ i profesjonalną 
obsługę̨. 
Główne obszary działalności firmy: 
 •  inżynieria zasilania i rozdziału energii (stacje transformatorowe, 

rozdzielnice SN, nn, baterie kondensatorów), 
 •  inżynieria napędów i sterowania (automatyka przemysłowa), 
 •  moduły i komponenty (falowniki, softstarty, silniki, napędy i silniki 

serwo, sterowniki PLC), 
 •  wiedza i wsparcie (szkolenia ogólnotechniczne i specjalistyczne). 

W każdym z tych obszarów zatrudniona jest wyspecjalizowana 
kadra inżynierska, która na co dzień́ dzieli się̨ swoim doświadczeniem 
i wiedzą, by podnosić́ efektywność́ procesów produkcyjnych 
i zapewniać́ bezpieczeństwo w układach rozdzielczo-sterowniczych. 
Dla wszystkich wyrobów firma oferuje pełen serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny. 

Projekty inwestycyjne realizowane są w formule EPC (engineering, 

procurement, construction), czyli tzw. wykonawstwa pod klucz. 
Spółka oferuje kompleksową realizację: zaczynając od analizy 
przedprojektowej i przygotowania projektu, poprzez produkcję, 
w której kładzie się̨ nacisk na znalezienie rozwiązania dopasowanego 
do potrzeb klienta, aż̇ po montaż̇, rozruch i optymalizację 
przygotowanych rozwiązań́ – aplikacji, szaf sterowniczych i rozdzielnic. 

Apator jest firmą z polskim kapitałem, zajmującą ważną pozycję 
w krajowym przemyśle elektrotechnicznym i elektronicznym. Główna 
siedziba firmy znajduje się̨ w Toruniu.

Spółka Apator Elkomtech SA jest oficjalnym dystrybutorem, 
oraz autoryzowanym Centrum Serwisowym dla produktów Control 
Techniques (Nidec), jak również serwisuje silniki serwo firm Control 
Techniques Dynamics. 

ASKOM Sp. z o.o.
Józefa Sowińskiego 13, 44-100 Gliwice
tel. +48 32 301 81 00, faks: +48 32 301 81 01
www.askom.pl, biuro@askom.pl

ASKOM to firma posiadająca bogatą wiedzę i 25-letnie doświadczenie 
w integracji systemów automatyki i zarządzania produkcją (MES) oraz 
produkcji oprogramowania przemysłowego. Dzięki naszym kompetencjom 
klienci otrzymują z jednego źródła rozwiązania, które optymalnie 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 rozproszonego 
SIMATIC PCS7, sterowania procesów wsadowych SIMATIC BATCH oraz 
zarządzania produkcją Opcenter. ASKOM jako jedyny w Polsce posiada 
status Solution Specialist w zakresie technologii systemów MES.

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

Jesteśmy producentem oprogramowania systemów przemysłowych 
IT – własnych produktów oraz oprogramowania realizowanego na 
zamówienie. Od 1995 roku ASKOM rozwija i oferuje na rynku system 
wizualizacji ASIX, należący do klasy programów HMI/SCADA/MES, którego 
blisko 14 000 licencji jest już eksploatowanych na obiektach w Polsce i za 
granicą. Ponad 50 firm posiada status IPA – autoryzowanego Integratora 
Pakietu ASIX – co oznacza dostępność wyszkolonej kadry specjalistów 
i możliwość znalezienia lokalnego partnera zdolnego przeprowadzić pełny 
proces projektowania, uruchomienia i serwisowania 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, APS)
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Introl Automatyka Sp. z .o.o.  Sp.k.
ul. Kościuszki 112
40-519 Katowice
tel. 32 789 00 30

INTROL Automatyka Sp. z o.o. Sp.k. należy do jednej z najstarszych 
grup kapitałowych w Polsce, Introl S.A., działających w szeroko 
pojętym obszarze „AUTOMATYKI”, obecnej na polskim rynku od 
1990 roku. Oferujemy kompleksowe usługi inżynierskie, realizując 
inwestycje w obszarach projektowania instalacji, modernizacji bloków 
energetycznych, układów kogeneracyjnych, automatyzacji procesów, 
pomiarów przemysłowych, systemów teletechnicznych w inteligentnych 
budynkach, informatycznych systemów do monitoringu i analizy danych, 
systemów klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji ochrony środowiska.
Współpracujemy z poniższymi branżami:

 ENERGETYKA

 PRZEMYSŁ CIĘŻKI I OCHRONA ŚRODOWISKA

 GÓRNICTWO I HUTNICTWO

 CHEMIA I FARMACJA

 PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY I WOD-KAN

Introl Automatyka, dostarczając najnowocześniejsze urządzenia 
AKPiA, realizuje także projekty do celów badawczo-rozwojowych, 
budując wiele urządzeń prototypowych. Będąc także wieloletnim 
partnerem Rockwell Automation, światowego lidera w zakresie 
przemienników częstotliwości, realizujemy ciekawe projekty automatyzacji 
polskiego przemysłu, dbając także o środowisko. Nasz doświadczony 
zespół certyfikowanych specjalistów ds. prądowych i napięciowych 
przemienników częstotliwości prowadzi uruchomienia napędów SN 
zarówno w kraju, jak i zagranicą. Opracowujemy modele energetyczne 
do realizacji „pod klucz” w obszarze kogeneracji zarówno u dużych, 
jak i u małych konsumentów, występując jako Generalny Wykonawca, 
wspomagając Inwestorów w osiągnięciu zamierzonych celów poprzez 
optymalizację kosztów produkcji energii elektrycznej.

W ramach wieloletniego projektowania systemów przemysłowych 
realizujemy układy sterowania maszyn, urządzeń, linii produkcyjnych 
i stanowisk badawczych. Naturalnym uzupełnieniem realizowanych 
systemów są ich wizualizacje.

Od 10 lat działamy również w przemyśle farmaceutycznym, realizując 
projekty wynikające bezpośrednio z nowo powstających regulacji UE np. 
w zakresie serializacji, dla producentów leków.

Jesteśmy firmą wszechstronną, dbającą o jakość i  niezawodność 
realizowanych projektów.

FITECH Sp. z o.o.
ul. Kościelna 5, 34-200 Sucha Beskidzka
tel. +48 608 696 338
e-mail: office@fitech.pl, www.fitech.pl

Fitech jest firmą inżynierską z branży high-tech, która od 25 lat wspiera 
klientów z całego świata w usprawnianiu procesu produkcji poprzez:
•  robotyzację linii produkcyjnych,
•  automatyzację procesów przemysłowych,
•  poprawę wydajności operacyjnej dzięki nowym technologiom.

Oferujemy pełną automatyzację nie tylko procesów produkcyjnych, 
ale też kontroli jakości na każdym etapie produkcji. Odpowiadając na 
wyzwania rewolucji Przemysłu 4.0, w naszych projektach wykorzystujemy 
technologie z obszaru sztucznej inteligencji, Przemysłowego Internetu 
Rzeczy i uczenia maszynowego, co pozwala efektywnie zautomatyzować 
również procesy manualne, zwiększając tym samym jakość i tempo pracy 
oraz eliminując błędy produkcyjne.

Kompleksowość naszych usług obejmuje studium wykonalności, 
projektowanie, budowę, wdrożenie i integracje, szkolenia oraz serwis. 
Budując maszyny wykorzystujemy rozwiązania własne oraz naszych 
zaufanych partnerów technologicznych.

Nasze rozwiązania są modułowe, elastyczne i skalowalne, 
dopasowując się idealnie do dynamiki zmian w nowoczesnych fabrykach. 
Projektując je, stawiamy na ich wydajność, ergonomię i prostotę obsługi 
oraz minimalne wsparcie operatorów.
OFERTA
Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych 
•  montaż powierzchniowy 
•  lutowanie precyzyjne
•  selektywne pokrywanie i zabezpieczanie PCB
•  precyzyjne formowanie
•  znakowanie
•  pakowanie i inne 
Nowe technologie 
•  kontrola optyczna z wykorzystaniem sztucznej inteligencji
•  zautomatyzowany montaż THT ze sztuczną inteligencją 
•  moduły komunikacyjne 5G-ready
•  lokalizatory GPS i czujniki
•  analityka przemysłowa 
Testery i systemy testowe
•  testery funkcjonalne •  ICT
•  EOL •  safety
•  wizja optyczna •  stacje programowania
BRANŻE
•  przemysłowa •  elektroniczna
•  samochodowa •  medyczna
•  telekomunikacyjna •  oświetleniowa
•  AGD
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Merrid Controls Sp. z o.o.
ul. Ratajska 12, 91-231 Łódź
tel. + 48 42 616 23 00 
merrid@merrid.com.pl, www.merrid.com.pl

Oferujemy projektowanie i wykonawstwo systemów automatyki 
i informatyki dla przemysłu, w tym:
• projekty branży PiA oraz elektrycznej, 
• oprogramowanie sterowników PLC, systemów SCADA, DCS, 
• oprogramowanie systemów informatyki dla przemysłu,
•  prefabrykacje podzespołów (szafy sterownicze, pulpity, 

rozdzielnice MCC itp.), 
•  montaż i uruchomianie systemów automatyki na obiektach, 
•  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 

Wysoki poziom usług zapewniają Systemy Zarządzania Jakością 
(ISO 9001), Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001) oraz 
Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (ISO 45001).

Profesjonalna kadra ponad 60 specjalistów z dziedziny automatyki, 
informatyki i elektryki.
Certyfikaty partnerskie:
•  Silver System Integrator w programie Rockwell Automation 

Partner
•  Integrator systemów automatyki Schneider Electric 
•  certyfikowany partner SIEMENS dla rozwiązań SCADA SIMATIC 

WinCC OA i systemów sterowania SIMATIC S7, SIMATIC WinCC, 
SIMATIC PCS 7

Specjalizacje:
•  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 
różnych produktów płynnych, masowych (asfalt, oleje, estry, etanol, 
granulaty tworzyw sztucznych)

•  systemy monitorowania linii produkcyjnych (systemy Simplify)
•  systemy zarządzania i sterowania przepływem produktów 

w magazynach (systemy FormicaWES)
•  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 oraz instalacji 
i linii produkcyjnych (przemysł metalowy, gumowy, kosmetyczny, 
spożywczy, celulozowy)

•  systemy zabezpieczenia technicznego dla instalacji i obiektów 
przemysłowych (KD, CCTV)

•  instalacje automatyki i elektryki dla stref zagrożonych wybuchem
•  instalacje automatyki wg norm bezpieczeństwa maszynowego.

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

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

Wieloletnie doświadczenie na rynku przemysłu wytwórczego,  
ze szczególnym uwzględnieniem zakładów wykorzystujących technologię 
CNC, gwarantuje najwyższą jakość oferowanych produktów  
oraz związanych 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 układów 
sterowania CNC rozwiązania software'owe umożliwiają elastyczną 
budowę zintegrowanego systemu wspomagania procesu produkcyjnego 
obejmującego typowe obszary działania:
•  generowanie kodu NC;
•  edycję, walidację i symulację kodu NC;
•  symulację maszynową kodu NC,
•  zarządzanie danymi NC oraz dokumentacją powiązaną techniczno-

technologiczną;
•  scentralizowaną transmisję danych na dowolne układy sterowania 

maszyn CNC;
•  gromadzenie i raportowanie danych produkcyjnych;
•  narzędzia integracji z systemami zarządzania przedsiębiorstwem;
•  narzędzia do harmonogramowania produkcji.

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 
funkcjonalności produktów stanowią o pozycji rozwiązań CIMCO na czele 
dostępnych na rynku zintegrowanych systemów wspierających koncepcję 
Przemysłu 4.0 .
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Schulz Infoprod Sp. z o.o.
ul. Metalowa 3, 60-118 Poznań
tel. 61 865 07 84
e-mail: info@schulz-infoprod.pl, www.schulz-infoprod.pl

Schulz Infoprod Sp. z o.o. to nowoczesne przedsiębiorstwo inżynierskie. 
Jesteśmy integratorem i wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań 
w obszarze automatyki przemysłowej. Cechuje nas elastyczność 
i indywidualne podejście do klienta. Każdy projekt jest tworzony na 
miarę, z zachowaniem wysokich 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 
przemysłowych. W 2021 roku przystąpiliśmy do programu eksperckiego 
‘Food & Beverage’ z ramienia firmy Siemens. Współpracujemy 
z renomowanymi dostawcami jak EATON, IFM czy TURCK oraz jesteśmy 
certyfikowanym dystrybutorem marki DANFOSS. Od 2002 roku staliśmy 
się częścią niemieckiej grupy Schulz Systemtechnik. 

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

dokumentacji,
•  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.

Wybrane branże:  spożywcza, chemiczna,  farmaceutyczna, 
 motoryzacyjna, maszynowa,  intralogistyka.

Przykładowe instalacje:
•  systemy produkcji batchowej jak sosy czy mleka w proszku,
•  kompletne instalacje dla mleczarni,
•  linie rozlewnicze,
•  produkcja betonu komórkowego,
•  systemy transportu form, kuwet i europalet w halach i magazynach,
•  produkcja szaf sterowniczych z certyfikatem UL i CUL.

Niezawodne źródło wiedzy
Inżynieria & Utrzymanie Ruchu prezentuje najwyższej 

jakości artykuły w zakresie sprawnego funkcjonowania 
przedsiębiorstw przemysłowych.

Portal     Dodatki tematyczne     Newslettery     Reklama

E-wydanie     Konferencje     Szkolenia                       

Zamów prenumeratę
www.utrzymanieruchu.pl
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n  Trzy sposoby na zabezpieczenie 
przedsiębiorstwa przed pandemią

n		Wyniki ankiety: 3/4 firm cierpi 
z powodu skutków pandemii

n		Bardziej efektywne zarządzanie danymi 
produkcyjnymi w czasie pandemii

n		Jak epidemia Covid-19 wpływa na 
bezpieczeństwo cyfrowe produkcji

Projektowanie instalacji elektrycznych oraz systemów zasilania awaryjnego
 z uziemieniem i bez uziemienia
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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 

C 
C&IT Systems 
www.citsystems.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 

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 
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CS-Lab 
www.cs-lab.eu 

D 
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 

Ela-compil Sp. z o.o.
www.ela.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 

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 

ENKI 
www.enkipolska.com 

ENKO-POMIAR 
www.enkopomiar.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 

FITECH Sp. z o.o.
www.fitech.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 

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 

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 

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 
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 
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KZA Przedsiębiorstwo 
Automatyki i Telekomunikacji
www.kza.pl 

L 
LaserTec 
www.lasertec.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.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 

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 

NORDAMAR 
www.nordamar.pl 

O 
OBRAM 
www.obram.pl 

Odlewnia Żeliwa 
www.eeodlewnia.pl 

Omni3D Sp. z o.o.
www.omni3d.com/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 

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 

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
 
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 

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 

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 

AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA
www.iControl.com.pl 

biuro@iControl.com.pl


