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AUTOMATYKA, STEROWANIE
I WIZUALIZACJA PROCESÓW
PRZEMYSŁOWYCH

„…Naszym celem jest budowa niezawodnych
systemów automatyki i sterowania oraz zapewnienie
dostępu do narzędzi umożliwiających
prowadzenie długoterminowych obserwacji
procesów przemysłowych …”
Prezes Zarządu

Efekt-Automatyka Sp. z o.o. to bezpieczne
i trwałe systemy do automatyki sterowania
i wizualizacji procesów przemysłowych.
Efekt-Automatyka Sp. z o.o. posiada wieloletnie
doświadczenie w projektowaniu, wytwarzaniu oraz
uruchomieniach systemów sterowania w dziedzinach energetyki i przemysłu. Struktura, sposób
działania oraz oferta ﬁrmy Efekt-Automatyka
Sp. z o.o. są sumą doświadczeń całego zespołu,
zdobytych podczas wieloletniej działalności
zawodowej, własnych prac badawczych,
zrealizowanych systemów, jak i wszystkich
współpracujących z nami Firm.

Efekt-Automatyka Sp. z o.o. świadczy usługi
w zakresie projektowania, programowania
i uruchamiania systemów sterowania i wizualizacji dla energetyki i szeroko pojętego
przemysłu. Realizujemy integracje ciągów
technologicznych oraz rozdzielni niskiego
i średniego napięcia. Nasze doświadczenie
pozwala nam na swobodną integrację
aparatury i środowiska programistycznego
oraz obsługę wszystkich otwartych protokołów
komunikacyjnych stosowanych przez czołowych
światowych producentów. Dotyczy to zarówno
sterowników PLC, systemów wizualizacji
(SCADA) i sieci przemysłowych.

Nasza oferta skierowana
jest przede wszystkim do
inwestorów przemysłowych oraz
generalnych wykonawców inwestycji.
Oferujemy Państwu kompleksową usługę
od doradztwa poprzez projektowanie,
kompletację dostaw, montaż, oprogramowanie, uruchomienie i serwis. Dzięki naszym
kompetencjom jesteśmy w stanie zaoferować
realizację zadań w dziedzinie zarówno
małych wysoko specjalistycznych
projektów, aż po generalne realizacje
całej branży elektrycznej.

Od wielu lat Efekt-Automatyka Sp. z o.o. bierze czynny udział we wdrażaniu
systemów automatyzacji i sterowania na największych obiektach hydrotechnicznych, farmach wiatrowych oraz solarnych w Polsce. Posiadamy własny system
o nazwie TRYTON służący do przetwarzania, agregowania i monitorowania
danych o dowolnej strukturze.
Dla kluczowych polskich spółek
energetycznych, dostarczyliśmy centra
dyspozytorskie tworzone w celu globalnego
zarządzania obiektami wytwórczymi:

→ Centrum dyspozytorskie
ENERGA Wytwarzanie S.A.
› 40 elektrowni wodnych,
› 3 elektrownie konwencjonalne,
› 99 turbin wiatrowych,
› 2 farmy fotowoltaiczne.
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→ Zespół Elektrowni Wodnych Kraków6 elektrowni wodnychTAURON Ekoenergia Sp. z o.o.
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→ System bilansowania zbiorników
PGE Energia Odnawialna S.A.

WYBRANE
REALIZACJE:
Wykonanie projektu oraz dostawy
urządzeń branży elektrycznej, automatyki
i teleinformatyki Elektrowni Wodnej Dąbie
- TAURON Ekoenergia Sp. z o.o.

System zbierania i wizualizacji danych
pomiarowych automatycznego systemu
technicznej kontroli zapór w Rożnowie
i Czchowie - ZPPUH Budokop

Realizacja Centralnego Systemu Dyspozytorskiego dla obiektów energetycznych
OZE (farmy wiatrowe, farmy fotowoltaiczne, elektrownie wodne) oraz źródeł
konwencjonalnych ENERGA Wytwarzanie S. A.

Modernizacja Elektrowni Wodnej Przewóz
w zakresie automatyki i systemu sterowania - ZRE Gdańsk

Wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego wyposażenia części
elektryczno-technologicznej wraz
z automatyką na terenie Elektrowni
Wodnej Świnna Poręba SKANSKA S.A, RZGW Kraków

System sterowania upustów dennych zapory Solina- PGE Energia Odnawialna S.A.

Sterowanie technologią piecokadzi (hutnictwo) – CMC Poland Sp. z o.o.

System sterowania instalacji redukcji
NOx dla kotła parowego - Instytut
Nawozów Sztucznych w Puławach

System dozowania dodatków (hutnictwo)
– CMC Poland Sp. z o.o.
Oprogramowanie sterowania układów
siłowych jednej z dwóch największych
suwnic w Polsce – OT Port Świnoujście
Sp. z o.o.
Modernizacja układów gospodarki elektroenergetycznej – Südzucker Polska S.A.
- Cukrownia Ropczyce
System sterowania linii technologicznej
produkcji rur preizolowanych – LOGSTOR
Polska Sp. z o.o.

System sterowania stacji elektroenergetycznej Myczkowce - SAG Elcon Elbud

System agregacji i wizualizacji danych
systemu ASTKZ zapory Włocławek NeoStrain Sp. z o.o.

System sterowania hydrozespołów
i potrzeb ogólnych
Elektrowni Wodnej Żydowo ENERGA Wytwarzanie S.A.
System sterowania wraz z dostawą
regulatorów turbin Elektrowni Wodnej
Bledzew ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
Systemy sterowania elektrowni Porąbka
i Tresna PGE Energia Odnawialna S.A.
System Sterowania oraz system wagowy
hydropulpera - Przedsiębiorstwo Remontowe i Diagnostyki Technicznej
DIARMONT

Systemy sterowania czyszczarek krat MADEX Sp. z o.o.
Interfejs komunikacyjny dla farmy wiatrowej Wicko - ALDESA Nowa
Energia Sp. z o.o.
System sterowania wraz z dostawą
regulatorów turbin dla Elektrowni Wodnych: Pilchowice, Bobrowice II, Szklarska
Poręba - TAURON Ekoenergia
Sp. z o.o.
Projekt systemu sterowania gospodarki
olejowej ciepłowni szczytowej EDF Polska S.A.
Projekt systemu sterowania Elektrowni
Włocławek ENERGA Wytwarzanie S.A.
Projekt systemu sterowania pompowni
P33 - CMC Poland Sp. z o.o.
Projekt systemu sterowania gazu koksowniczego i pochodni (hutnictwo)ArcelorMittal Poland S.A. –
Biprostal S.A.
Akwizycja i udostępnienie danych
z obiektowych systemów sterowania do
systemu ESSII - Transition
Technologies S.A.
Remont sterowania zamknięć remontowych wody dolnej w EW Myczkowce PGE Energia Odnawialna S.A.
System chłodzenia dla ocynkowni (hutnictwo) – ArcelorMittal Poland S.A.w trakcie realizacji

Efekt-Automatyka Sp. z o.o:
ul. Karola Goduli 36
41-703 Ruda Śląska

mob: 723 973 849
tel: 32 244 58 18
fax: 32 750 50 23

biuro realizacji:
ul. Niedurnego 99
41-709 Ruda Śląska
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