Sterowanie,
wizualizacja
i komunikacja
na statkach

Specjalizujemy się w nowoczesnej automatyce dla infrastruktury i przemysłu.
Od niemal 25 lat promujemy innowacyjne rozwiązania, które podnoszą efektywność,
wygodę i bezpieczeństwo użytkowania różnego typu instalacji i obiektów, na lądzie
i na morzu. Nasze rozwiązania są elastyczne i skalowalne – z ich pomocą można
sterować pojedynczym układem automatyki, jak również stworzyć rozbudowany
i rozproszony system. Promujemy systemy automatyki o długim cyklu życia
i otwartej architekturze, szeroko wykorzystujące technologie internetowe.

Na morzu
Układy sterowania, monitoringu i komunikacji nadzorują pracę instalacji jednostek pływających, zapewniając
im bezpieczeństwo i optymalne funkcjonowanie.
Spełniają wymagania nieprzerwanej i stabilnej pracy
w wyjątkowo trudnych warunkach środowiskowych.

Zakres naszej oferty dla przemysłu morskiego
obejmuje urządzenia i komponenty do samodzielnej
pracy, jak i do zastosowania w zintegrowanych
systemach automatyki statku. Zapewniamy pomoc
przy opracowywaniu koncepcji, a następnie wsparcie
inżynierskie podczas realizacji projektu.

Nasza oferta automatyki dla rynku morskiego spełnia
wymogi najważniejszych towarzystw klasyfikacyjnych
(Polski Rejestr Statków, DNV GL, American Bureau of Shipping,
Lloyd’s register, Bureau Veritas i inne).

Rozwiązania automatyki
dla statków i sektora offshore:

• sterowanie i monitoring pracy instalacji
•
•
•

z wykorzystaniem sterowników PLC
z wizualizacją webową
lokalne sterowanie i wizualizacja
z zastosowaniem dotykowych paneli HMI
wizualizacja procesów, archiwizacja danych,
optymalizacja pracy instalacji pokładowych,
powiadamianie o stanach awaryjnych,
raportowanie z przebiegu procesu
bezpieczna, bezprzewodowa transmisja danych
z wykorzystaniem radiomodemów.

Niezawodny nadzór i sterowanie z zastosowaniem
sterowników swobodnie programowalnych
szwajcarskiej firmy Saia Burgess Controls

Wizualizacja na panelach
dotykowych firmy ESA

PLC Saia PCD:

Panele ESA XT i IT:

• spełniają rozszerzone wymagania

•
•
•
•

•
•
•

bezpieczeństwa i niezawodności
mają wieloletni cykl życia (minimum 15 lat)
ich architektura umożliwia obsługę indywidualnych,
niestandardowych procesów i rozwiązań
wykonania redundantne, dwuprocesorowe
(seria Saia PCD3)

Oprócz monitorowania i kontroli procesów związanych
z bezpieczeństwem i technologią sterowniki znakomicie
realizują zadania sterowania instalacjami HVAC
na statkach pasażerskich. Automatyczne sterowanie
komfortem w kabinach nie tylko poprawia wygodę użytkowania, lecz także generuje znaczne oszczędności.

wielkości ekranu: 4,3” do 15”
przemysłowa jakość komponentów
otwartość komunikacyjna
niezawodność potwierdzona certyfikatami morskimi

Bezprzewodowa transmisja danych
z wykorzystaniem radiomodemów
na pasma licencjonowane

RipEX firmy RACOM:

• najszybszy i najbardziej efektywny radiomodem
•
•

na rynku (prędkość przesyłu danych
to 166 kbps @ 50kHz)
duży zasięg komunikacji (powyżej 50 km,
bez wzajemnej widoczności anten)
z wykorzystaniem unikalnego, bezkolizyjnego
protokółu transmisji
przemysłowe wykonanie i niezawodne działanie
potwierdzone m.in. certyfikatami morskimi

Szczycimy się obszerną listą referencyjną, a nasze urządzenia
niezawodnie pracują na setkach instalacji na lądzie i morzu,
w kraju i za granicą, na jachtach, statkach pasażerskich
i okrętach marynarki wojennej RP.
Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie zarówno
w obszarze sterowania komfortem w kabinach
na luksusowych łodziach i liniowcach, jak i w zaawansowanych
układach automatyki w przemyśle okrętowym.
Są to m.in. układy kontroli i sterowania napędem głównym
statków oraz zintegrowanej kontroli systemów na mostku
kapitańskim, układy sterowania siłownią okrętową,
monitorowania zużycia paliwa, monitoringu i sterowania
systemami bezpieczeństwa i wiele innych.
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