O nas

Introl Automatyka to jedna z wiodących firm należących do grupy kapitałowej Introl S.A. Początki firmy sięgają
roku 1990, gdzie dwóch doświadczonych inżynierów, entuzjastów, byłych pracowników Energoaparatury
katowickiej, zakłada Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów S.C., która w trudnych latach 90. kreuje nową
jakość kultury technicznej polskiego przemysłu.
Od pierwszych dni działalności, firma stawia sobie wyzwania dla coraz większej liczby klientów
z wielu branż gospodarki.
Firma poszerza zakres usług, które posiada w swoim portfolio, zaczynając od dostaw szeroko pojętego sprzętu
pomiarowego wraz z jego montażem po wykonanie kompleksowych projektów w zakresie elektrycznym nN, AKPiA,
PPOŻ oraz ich realizacji jako generalny wykonawca.

Ilość projektów, które realizujemy w pierwszych latach działalności pozwala na dalszy szybki rozwój,
zarówno firmy jak i Grupy. Obecnie do Grupy INTROL należy 15 firm z 1600-osobową załogą, w dużej
mierze wysokospecjalistyczną kadrą inżynierską.
Jako dostawca kompletnych rozwiązań wielu układów pomiarowych od wielu lat zdobywamy zaufanie
setek klientów. Tak stabilna pozycja w energetyce, przemyśle ciężkim i ochronie środowiska pozwoliła
rozwijać nowe branże jak farmaceutyczna i spożywcza.
Będąc wieloletnim partnerem firmy Rockwell Automation jesteśmy cenieni za profesjonalizm i fachową
wiedzę w zakresie doboru, dostawy i uruchamianiu przemienników częstotliwości i softstarów średniego
napięcia.
Nasza wiedza została uznana i potwierdzona certyfikatem RcSI Control i Power.
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami.
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Farmacja

Serializacja
• kompleksowe rozwiązania dla wytwórców (MAH), importerów
równoległych (PI), wytwórców kontraktowych (CMO) oraz hurtowni,
• szeroka gama urządzeń do serializacji, agregacji oraz przerobu,
• jednolite oprogramowanie CureSync (L1-L5) umożliwiające:
o integrację z centralnymi repozytoriami dla MAH oraz PI,
o pełne zarządzanie produktami oraz numerami seryjnymi,
o integrację z urządzeniami lii produkcyjnej (serializacja, agregacja, przerób),
o integrację z systemami ERP,
o integrację z CMO/MAH,
• pełna dokumentacja walidacyjna,
• doradztwo w zakresie rozwiązań,
• kompleksowe prowadzenie projektów.
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Farmacja

Pomiary warunków środowiskowych dla hurtowni
farmaceutycznych, producentów oraz transportu

• systemy radiowe oraz przewodowe,
• pełna gama czujników pomiarowych mierzących każdą
wielkość fizyczną,
• systemy w strefach wybuchowych ATEX,
• dedykowane systemy dla transportu farmaceutycznego,
• mapowanie przestrzeni magazynowych oraz floty transportowej,
• pełna dokumentacja walidacyjna w tym FAT producenta,
• rozwiązania chmurowe oraz serwery lokalne z pełnym wsparciem IT.
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Farmacja

Systemy sterowania i akwizycji danych dla producentów
farmaceutycznych, HF oraz firm współpracujących

•
•
•
•
•
•
•

pełna dokumentacja walidacyjna,
systemy rejestracji i sterowania wg kategorii 4 GAMP,
systemy SCADA kategorii 4 GAMP,
przebudowa systemu celem spełnienia nowych wymagań farmaceutycznych,
projekty prototypowe,
opracowanie FAT/SAT, FDS, HDS dla oraz testów walidacyjnych,
nowoczesne rozwiązania dla procesów farmaceutycznych pod kontrolą aplikacji (Paper on
the Glass),
• analiza obrazów oraz odczyt danych farmaceutycznych, analiza
obrazu typu ”Deeplearning”,
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Farmacja

Chmura farmaceutyczna
• dedykowana chmura dla
systemów skomputeryzowanych GxP,
• chmura publiczna dla systemów
skomputeryzowanych dla HF oraz innych,
• zwalidowana infrastruktura,
• bezpieczne zarządzanie kopiami ,
zapasowymi i dostępami
• pełny monitoring zasobów,
• bezpieczeństwo danych przez
natychmiastowe odtworzenie systemu
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Farmacja

Realizacje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

systemy elektronicznego zapisu serii (EBR),
modernizacje maszyn i urządzeń,
realizacja systemów oraz ich aktualizacja,
realizacja systemów kombinowanych pomiaró środowiskowych RMS dla
magazynów HF Necua,
realizacja systemów pomiarów środowiskowych RMS dla Polfa Warszawa,
realizacja dedykowanego systemu RMS dla 3M,
systemy wizyjnej kontroli produktów,
systemy transportu oraz pozycjonowania dla produktów farmaceutycznych,
systemy wagowe dla produktów farmaceutycznych,
systemy grupowej analizy kodów farmaceutycznych,
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Oprogramowanie, proces, wizualizacja

Oprogramowanie HMI & PLC
•
•
•
•
•

programowanie przemysłowych systemów sterowania i wizualizacji,
programowanie sterowników PLC,
tworzenie komputerowych systemów wizualizacji procesów przemysłowych,
programowanie paneli operatorskich,
modyfikowanie (dostosowywanie) istniejącego oprogramowania PLC i HMI.
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Oprogramowanie, proces, wizualizacja

Zabudowa aparatury AKPiA
oraz projektowanie układów pomiarowych
•
•
•
•

zabudowa urządzeń pomiarowych: przepływomierzy, przetworników
ciśnienia, temperatury, mętności i innych,
dostosowanie do istniejącej instalacji według wytycznych klienta,
wykonania na podstawie opracowanego przez nas projektu,
wizualizacja na komputerze PC lub panelu operatorskim,

Realizacje
•
•
•

pomiar przepływu wody, pary, powietrza,
pomiar przepływu w kanałach otwartych,
pomiar poziomu w zbiornikach.
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Oprogramowanie, proces, wizualizacja

System pomiaru temperatury w silosach zbożowych
•
•
•

•
•
•

do pomiaru i rejestracji temperatury głównie w zbiornikach do przechowywania ziaren,
działanie systemu oparte o linowe czujniki temperatury, z umieszczonymi na całej długości elektronicznymi czujnikami
temperatury,
wczesne wykrycie wzrostu temperatury materiału w silosie i wprowadzenie procedur przeciwdziałających temu
niebezpiecznemu zjawisku,

zminimalizowanie ryzyka wybuchu pyłu lub pożaru na skutek
samozagrzewania przechowywanego materiału w silosie
spowodowane jego zbyt wysoką temperaturą i wilgotnością,
możliwość wyświetlania i rejestracji danych na panelach
operatorskich, komputerowych systemach wizualizacji itp.,
dostosowanie do potrzeb klienta wraz kompleksową obsługą:
dobór, projekt, montaż.
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MVD – układy napędowe

Układy Napędowe
Certyfikat w dziedzinie Control i Power w programie partnerskim Recognized System Integrator firmy Rockwell
Automation – możliwość samodzielnych uruchomień i serwisowania przemienników częstotliwości średniego
napięcia i softstartów w okresie ich gwarancji.
Ponad 10 lat doświadczenia we wdrożeniach „pod klucz” przemienników częstotliwości średniego napięcia oraz
układów łagodnego rozruchu softstart w zaawansowanych projektach polskiego przemysłu.

Liczne wdrożenia z zakresu przemienników częstotliwości średniego napięcia
w zaawansowanych projektach (przenośniki taśmowe, wentylatory spalin i
powietrza, pompy wody sieciowej i zasilającej).
Pionierskie wykonanie aplikacji regulacji prędkości obrotowej przenośników
taśmowych na przemiennikach średniego napięcia.
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MVD – układy napędowe

Produkty
•
•
•

przemienniki częstotliwości średniego napięcia typu
prądowego PowerFlex 7000 lub napięciowego PowerFlex
6000,
układy łagodnego rozruchu (softstarty) średniego napięcia
SMC Flex 1560E, 1562E, 1503 OEM Kits, OneGear,
przemienniki częstotliwości niskiego PowerFlex (w tym
układy typu multidrive, z niską zawartością harmonicznych
lub ze zwrotem energii hamowania) i softstarty SMC Flex
niskiego napięcia.
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MVD – układy napędowe

Usługi
•
•
•
•
•
•
•

wsparcie przy projektowaniu aplikacji
z wykorzystaniem napędów i softstartów średniego i
niskiego napięcia Rockwell Automation,
projekty „pod klucz” z integracją ww. urządzeń,
uruchomienia aplikacji,
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,
diagnostyka i usuwanie awarii,
przeglądy prewencyjne,
umowy serwisowe w okresie gwarancyjnym
i pogwarancyjnym w oparciu o ww. urządzenia.
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MVD – układy napędowe

Realizacje
•
•
•
•
•
•
•

pompy wody sieciowej 2 x 1000 kW Elektrociepłownia Bydgoszcz,
przenośniki taśmowe 5 x 1000 kW Kopalnia Węgla Brunatnego Turów ,
pompy wody zasilającej 2 x 1150 kW Tameh Zakład Wytwarzania Kraków,
wentylatory powietrza i spalin 4 x 500 kW Tameh Zakład Wytwarzania Kraków,
pompownia, układy łagodnego rozruchu 20 x 710 kW Kopalnia Węgla Brunatnego Turów,
wentylator odsiarczania spalin 1 x 1048kW Elektrociepłownia Bydgoszcz ,
wentylatory spalin 2 x 2600kW Elektrownia Turów.
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Maszyny i prototypy

Usługi związane z modernizacją istniejących maszyn oraz projektowaniem prototypowych
maszyn, urządzeń, fragmentów linii produkcyjnych, stanowisk laboratoryjnych oraz instalacji
pomiarowych pod indywidualne wymagania klienta.

Przykładowe realizacje:
• testery przycisków,
• stanowisko do testowego otwierania i zamykania
drzwi/pokryw/urządzeń,
• stanowisko do badania ugięcia detalu w zależności od
przyłożonej siły,
• stanowisko do zrywania połączeń,
• próbopobieraki do mediów ciekłych,
• instalacje zapobiegające zamarzaniu,
• technologia rozmrażania wagonów.
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Systemy detekcji

Stacjonarny system detekcji płomienia
• rodzaje wykrywanych płomieni n-heptan / benzyna; Olej napędowy / JP5 / nafta; Etanol 95 %; Metanol; IPA
(alkohol izopropylowy); Wodór; Metan; LPG; Amoniak; Silany; Granulki polipropylenowe ; Papier biurowy,
• praca oparta o IR i UV,
• wyjścia przekaźnikowe, analogowe, MODBUS,
• certyfikat SIL2,
• do pracy w strefie zagrożonej wybuchem.
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Systemy detekcji

Stacjonarny system detekcji gazów toksycznych,
wybuchowych oraz tlenu
• kompleksowe rozwiązania w zakresie stacjonarnych systemów
detekcji
i monitoringi gazów,
• wykonanie projektu gazometrycznego opiniowanego przez
rzeczoznawcę ds. BHP i ppoż,
• dostawa aparatury, montaż, testy na obiekcie,
• pełna obsługa serwisowa,
• cyfrowa komunikacja pomiędzy detektorami a centralą,
• panel operatorski z rzutem monitorowanego obiektu,
• współpraca z systemem wentylacji, DCS, komunikaty sms, e-mail
• rodzaje wyrywanych substancji:
o
o
o
o
o

gazy palne: metan, wodór, LPG,
opary cieczy palnych: etanol, styren, heksan,
gazy toksyczne: tlenek węgla, amoniak, siarkowodór, fosgen,
gazy niebezpieczne: dwutlenek węgla, inne wypierające tlen z atmosfery,
tlen,

• małe systemy detekcji dedykowane dla kotłowni, stacji
diagnostycznych, hal ogrzewanych promiennikami oraz garażów
podziemnych
www.introlautomatyka.pl

Wagi

Elektroniczne wagi przemysłowe
•
•
•
•
•

tensometryczne przetworniki z zabudową – „węzły czujnikowe”,
wagi przenośnikowe / taśmociągowe,
wagi odważające,
wagi i podzespoły do stref zagrożonych wybuchem,
wagi hakowe.
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INTROL Automatyka sp. z o.o. sp.k
ul. Kościuszki 112
40-519 Katowice
tel. +48 32 789 00 30
fax +48 32 789 00 10
e-mail: biuro@introlautomatyka.pl
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