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Kompleksowe usługi z dziedziny automatyki przemysłowej i branży elektrycznej, od projektu, poprzez produkt do 
wdrożenia i serwisu – to atrybuty firmy Automatyka Pomiary Sterowanie Sp. z o.o. (APS Sp. z o.o.) z Białegostoku. 
Firma świadczy również usługi pomiarowe i prowadzi bezpośrednią sprzedaż urządzeń automatyki przemysłowej. 
APS Sp. z o.o. jest zaliczana do grupy najbardziej prężnych przedsiębiorstw średniego sektora w rejonie Polski 
północno-wschodniej. Firma powstała w 1994 r. w wyniku restrukturyzacji Elektrociepłowni Białystok SA, która 
do dziś jest jednym z głównych klientów firmy. APS Sp. z o.o. od szeregu lat wdraża tam nowoczesne systemy 
automatyki przemysłowej i prowadzi kompleksową eksploatację układów automatyki.

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej

 2006 r. Elektrociepłownia Białystok SA rozpoczęła program 
kompleksowej modernizacji i automatyzacji, mający na celu 

unowocześnienie rozwiązań technicznych, zwiększenie dyspozy-
cyjności urządzeń i instalacji, podwyższenie sprawności procesów 
przemian energetycznych, a także ułatwienie obsługi i racjonalizację 
zatrudnienia. W ramach tego programu ogłoszony został przetarg na 
modernizację i automatyzację gospodarki wodno-ściekowej, który wy-
grał Energomontaż-Północ Bełchatów Sp. z o.o. Zlecenie na wykonanie 
układów automatyki od Generalnego Wykonawcy otrzymała firma 
APS Sp. z o.o. 

Zakresem zlecenia objęte zostały następujące prace:
projekt wykonawczy układów AKPiA
dostawa i kalibracja aparatury pomiarowej
prace demontażowe starych układów AKPiA
dostawa i wdrożenie systemu sterowania i nadzoru LSA 
firmy Honeywell
prace montażowe układów AKPiA
prace uruchomieniowe układów sterowania, regulacji 
i AKPiA
optymalizacja.

Do automatyzacji obiektu został wykorzystany system klasy DCS 
firmy Honeywell Experion PKS. Architektura systemu sterowania 
umożliwi  rozpowszechnienie informacji o procesie produkcyjnym 
w całym przedsiębiorstwie oraz zdalne sterowanie procesem. Celem 
zastosowania systemu jest znaczne podniesienie efektywności 
i bezpieczeństwa procesu produkcyjnego oraz obniżenie kosztów 
produkcji. 

System LSA dla gospodarki wodno-ściekowej w EC Białystok 
oparty jest na czterech redundantnych sterownikach typu C200.
Dwa sterowniki zabudowano w szafie nastawni SUW2 z modułami 
rozszerzeń wejść/wyjść i oddaloną kasetą zamontowaną w szafie 
na oczyszczalni ścieków. Pozostałe dwa sterowniki zostały zabudo-
wane w szafie nastawni SUW1. Komunikacja między sterownikami 
i pozostałą częścią systemu odbywa się poprzez redundowaną sieć 
Fault Tolerant Ethernet (FTE).

Do dyspozycji obsługi zabudowano 3 stacje operatorskie, umiesz-
czone na poniższych obiektach:

nastawnia SUW2
nastawnia SUW1
oczyszczalnia ścieków.
Do komunikacji systemu z wyspami zaworowymi firmy wykorzy-

stano sieć Profibus DP.  

  Zabudowa wyspy zaworowej w skrzynce obiek-
towej 

    Instalacje technologiczne filtrów żwirowych

    Schemat Lokalnego Systemu Automatyki LSA
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Bliższe informacje można uzyskać pod adresami :
AUTOMATYKA POMIARY STEROWANIE Sp. z o.o.

APS Sp. z o.o.
15-257 Białystok,  ul. A. Mickiewicza 95F

tel. (85) 748 34 00,  (85) 748 34 03,  fax (85) 748 34 19
http://www.aps.pl,  e-mail: jerzy.buslowski@aps.pl

Wykonanie układów AKPiA oraz systemu sterowania i nadzo-
ru gospodarki wodno-ściekowej w EC Białystok jest przykładem 
sprawnej i terminowej realizacji bardzo zawansowanego tech-
nicznie zadania.

Firma APS Sp. z o.o. po raz kolejny zaprezentowała duże zaanga-
żowanie w realizację powierzonych zadań oraz profesjonalizm. 
Dzięki dobrej współpracy wszystkich firm biorących udział 
w modernizacji oraz sprawnej koordynacji przedsięwzięcia przez 
EC Białystok powstał produkt spełniający wymagania inwestora. 
Nasze aplikacje wykonujemy nie tylko dla energetyki i ciepłownic-
twa, ale także w oczyszczalniach ścieków, wodociągach, przemy-
śle spożywczym, układach wentylacji i klimatyzacji budynków. 

Mikołaj Aleksiejuk

    Przykładowe maski technologiczne


