ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

Oddział Systemów Mikroprocesorowych APS S.A. świadczy kompleksowe usługi w dziedzinie automatyki przemysłowej
ukierunkowane na:
programowanie sterowników PLC
projektowanie paneli operatorskich
projektowanie systemów wizualizacji SCADA
wdrażanie systemów nadrzędnych klasy DCS
integrację systemów
Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Automatyki
i Sterowania dla Stacji Uzdatniania Wody, układu nawęglania,
członu ciepłowniczego, odpopielania, odżużlania pompowni wody
technologicznej w EC Białystok S.A. - system DCS Experion PKS.
Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Automatyki
i Sterowania dla kotła biomasowego K5 bloku nr 1 w EC
Białystok S.A. – system klasy DCS.

OBSZARY TECHNOLOGICZNE
energetyka – bloki energetyczne i ciepłownicze,turbozespoły, kotły
systemy nawęglania, odżużlania i odpopielania
stacje uzdatniania wody
instalacje odsiarczania spalin
ciepłownie, kotłownie
oczyszczalnie ścieków
zlewnie kontenerowe
pompownie
stacje wodociągowe
rozdzielnie i stacje energetyczne NN, SN, WN
budynki użyteczności publicznej
inne urządzenia i obiekty technologiczne w dowolnej gałęzi przemysłu

Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Automatyki
i Sterowania K6, TZ1 dla bloku nr 1 w EC Białystok S.A.
Dostawa, montaż i uruchomienie Systemu Automatyki
i Sterowania K8, TZ3 dla bloku BC50 nr3 w EC Białystok SA
Modernizacja automatyki i sterowań bloku elektrociepłowniczego BC 50 nr 2 w EC Białystok S.A.
System sterowania i wizualizacji Plantscape dla Turbozespołu
TZ4 i Chłodni Wentylatorowej w EC Białystok S.A.
Oprogramowanie, wizualizacja, optymalizacja pracy akumulatora
ciepła w EC Białystok S.A.
System sterowania i nadzoru nad częścią elektryczną
EC Białystok S.A. – system SCS100 firmy ABB.

System monitoringu zużycia CO2, wody i ścieków w Kompanii
Piwowarskiej S.A. - Browar „Dojlidy” w Białymstoku.
System sterownia i nadzoru nad pracą Oczyszczalni Ścieków m.
in. w: Myszyńcu, Wyszkowie, Jaświłach, Pieckach, Rząśniku,
Janowie, Rybienku Starym.
System sterowania i nadzoru nad pracą Suwalskich Kopalni
Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
System sterowania i nadzoru nad pracą układu nawęglania
placów węglowych – taśmociągi, zwałowarko-ładowarki w EC
Siekierki w Warszawie - PGNiG Termika – systemy PCS7,
Syndys.
System sterowania i nadzoru nad pracą układu nawęglania
w Elektrowni Ostrołęka ENERGA S.A. - GE Fanuc, InTouch,
Econtrol.
System sterowania i nadzoru nad pracą Kotłowni Miejskiej
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tomaszowie
Mazowieckim.
System sterowania i nadzoru nad pracą kotłów WR10, WR12
w Ciepłowni Zawiszów w Świdnicy.
System nadzoru nad pracą układu wentylacji i klimatyzacji
Szpitala MSW w Białymstoku.
System nadzoru nad pracą węzłów cieplnych grupowych
w MPEC S.A. w Bielsku Podlaskim.

ŚWIADCZONE USŁUGI
Nasi Specjaliści są w stanie sprostać każdemu wyzwaniu dzięki wieloletniemu doświadczeniu wyniesionemu z realizowanych kontraktów. Stosowanie najnowszych rozwiązań obowiązujących na rynku w branży automatyki przemysłowej,
doświadczona kadry inżynieryjna, stosowanie najnowszych narzędzi programistycznych renomowanych firm pozwalają
nam osiągnąć wysoki poziom świadczonych usług, czego przykładem są posiadane referencje. W ramach naszej działalności oferujemy w sposób kompleksowy realizację wszelkich zadań:
dobór optymalnego rozwiązania
opracowanie algorytmów funkcjonalnych dostosowanych do specyfiki obiektu
projekt
kompletacja dostaw
wykonanie usługi wraz z rozruchem i optymalizacją
szkolenia
świadczenie usług serwisowych

AUTOMATYKA-POMIARY-STEROWANIE S.A.

Usługi programistyczne związane z uruchomieniem obiektów
technologicznych w zakładach AZOT GRODNO na Białorusi –
system Experion PKS.
Wykonanie systemu sterowania i nadzoru wraz z uruchomieniem nad pracą instalacji wytwarzania H2SO4 i SO2 w fabryce
złota ZAO „POLUS” Rosja w Jerudzie.
Wykonanie automatyki pomiaru ciśnienia naprężenia na liniach
produkcji podkładów i podrozjazdnic w Track Tec S.A. – Win CC.
Oprogramowanie i rozruch systemu nadzoru energetycznego w
Budynku WOLF Bracka w Warszawie.

Wykonanie automatyki sterującej instalacjami piggingu i mycia
rurociągów w Reckitt Benckiser Poland S.A.
Wykonanie instalacji drukowania informacji na stosie płyt
w PFLEIDERER Grajewo S.A.
Instalacja systemu zbierania danych z maszyn w British
American Tobacco Polska S.A. w Augustowie.
Mikroprocesorowy system sterowania i nadzoru Ciepłowni
Miejskiej w Bartoszycach.

Wykonanie systemu klasy DCS - sterowanie i nadzór nad pracą
Ciepłowni Zachód w MPEC Sp. z o.o. w Białymstoku.

Wykonanie systemu monitorowania i zarządzania infrastrukturą obiektową BMS (Building Management System) w budynku
Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku.

Wykonanie sterowania Linią Technologicznego Przygotowania
Zbiorników (LTPZ) w NIBE - BIAWAR Sp. z o.o. w Białymstoku.

Wykonanie telemechaniki stacji SN dla PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Białystok wraz z włączeniem do systemu BTC Prins.
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