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Automatyka 
 Projektujemy, budujemy, 

uruchamiamy i                 

dedykowane systemy automatyki. 

Korzystając ze współpracy Państwa 

technologów i z naszego 

doświadczenia jesteśmy w stanie 

automatyzować procesy w wielu 

różnych gałęziach przemysłu.  

 Wykorzystując wieloletnie 

doświadczenie w  dziedzinie 

konstruowanie aparatury 

elektronicznej jesteśmy również w 

stanie zapewnić sterowanie procesami 

walidujemy 

w czasie rzeczywistym. 



Integracja 
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• Warto przewidzieć integrację 

automatyki na etapie projektowania. 

• Na tym etapie zmiany w projekcie nie 

wydłużają czasu realizacji i dają 

ogromne powiększenie 

funkcjonalności systemu za cenę 

niewielkiego podniesienia 

całkowitych kosztów wdrożenia. 

• Rozszerzona funkcjonalność 

umożliwia znaczące obniżenie 

kosztów utrzymania i eksploatacji. 

• Zintegrowany system automatyki 

cechuje się dużą elastycznością i 

łatwością rozbudowy. 



SCADA 

Supervisory Control And Data Acquisition 

Nadrzędne Sterowanie i Akwizycja Danych 



SCADA 
Co to potrafi? 

 Trendy – prezentacja trendów bieżących i 
historycznych monitorowanych parametrów 

 Alarmy – prezentacja bieżących i historycznych 
komunikatów alarmów 

 Konfiguracja – parametryzacja alarmów analogowych i 
dyskretnych monitorowanych parametrów, 
parametryzacja pracy monitorowanych instalacji 

 Raporty – tworzenie raportów wartości parametrów, 
raportów alarmów, raportów „audit trail” 

 Audit trail – monitoring działań operatora, 
monitoring pracy aplikacji 

 Komunikacja – prezentacja aktualnego stanu 
komunikacji pomiędzy elementami automatyki 

 Archiwizacja – archiwizowanie baz danych parametrów, 
baz danych alarmów, baz danych „audit trail” 

 Wartości – prezentacja aktualnych wartości 
monitorowanych parametrów 



Wdrozenia 
Wykonujemy kompletne wdrożenia 

produkcyjne, począwszy od 

pomocy w określeniu 

funkcjonalności, poprzez 

badania przemysłowe, projekt, 

wykonanie i uruchomienie 

prototypu, a skończywszy na 

testach oraz badaniach 

wymaganych do nadania 

deklaracji CE. Klient otrzymuje 

pełną dokumentację 

umożliwiającą produkcję 

urządzenia. 

 

Podejmujemy się również produkcji 

urządzeń lub prowadzenia 

nadzoru produkcyjnego. 



Uslugi 

• Projektowanie systemów i urządzeń 

• Pomiary wielkości fizycznych i 

środowiskowych 

• Konsultacje, audyt techniczny, 

walidacja 

• Doradztwo, nadzory inwestycyjne, 

konsultacje przy prowadzeniu 

postępowań o zamówienia publiczne 

• Utrzymanie ruchu 



Aplikacje 

• Obróbka danych 

• Wizualizacja 

• Interfejs użytkownika 

• Przesył danych 

• Systemy eksperckie 



Polecamy 
Jesteś pewien, że Twoje dane są bezpieczne? 

www.prodevice.eu 

http://www.senga.com.pl/


Polecamy 
Automatyczna Kontrola Farmacji 
 Przykład opracowania wymagającego analizowania danych i sterowania w 

czasie rzeczywistym. 
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