AUTOMATYKA
WIEDZA TECHNICZNA I DOŚWIADCZENIE
Dział Projektowy Automatyki
T-Matic Grupa Computer Plus

ul. Ciesielska 2, Białystok
tel. +48 602 460 199
automatyka@computerplus.com.pl
www.computerplus.com.pl/automatyka

DZIAŁ
PROJEKTOWY
AUTOMATYKI
Od ponad 30 lat aktywnie działamy na krajowym i zagranicznym rynku.
Oferujemy kompleksową obsługę ﬁrm w zakresie automatyki
przemysłowej. Nasze realizacje obejmują sektory przemysłu
energetycznego, spożywczego, gospodarki wodno ciekowej,
budownictwa, przetw rstwa tworzyw sztucznych, służby zdrowia oraz
przemysłu LPG. Implementujemy systemy Kontroli Dostępu i
Rejestracji Czasu Pracy.

Nasza wyspecjalizowana kadra pracownik w i wysokie kwaliﬁkacje pozwalają na:

Sprzedaż i serwis
komponent w
automatyki przemysłowej

Doradztwo techniczne
i dob r element w
zgodnie z potrzebami

Modernizacje,
projektowanie i montaż
nowych system w
zgodnie z najwyższymi
standardami

Wykonawstwo urządze
pomiarowych i kontrolnych
(wizualizacja, gromadzenie
i archiwizacja danych)

Adaptację urządze
i maszyn do wymog w
Przemysłu 4.0

KOMPLEKSOWE WYKONANIE MASZYN / STANOWISK / URZĄDZE
Projektujemy oraz wykonujemy maszyny, stanowiska i urządzenia montażowe dla linii produkcyjnych. Służymy
pomocą przy doborze urządze automatyki do konkretnego procesu produkcyjnego. Maszyny oraz urządzenia
montujemy oraz testujemy na stanowiskach produkcyjnych.
Dodatkowo zapewniamy doradztwo techniczne oraz serwis i opiekę pogwarancyjną. Prowadzimy prefabrykację
rozdzielnic.
PRZYKŁADOWE REALIZACJE - Urządzenia testujące

URZĄDZENIE MONTAŻOWO
– TESTUJĄCE GŁOWICE GOLARKI PHILIPS

URZĄDZENIE MONTAŻOWO – TESTUJĄCE
CEWKI DO WTRYSKIWACZY LPG

URZĄDZENIE MONTAŻOWO
– TESTUJĄCE DO PŁYWAK W

Cechy rozwiązania:
- zwiększenie wydajno ci produkcji,
- kontrola wizyjna poprawno ci montażu,
- zwiększenie powtarzalno ci procesu,
- rejestracja i archiwizacja parametr w
produktu.

Cechy rozwiązania:
- zwiększenie wydajno ci produkcji,
- automatyczny montaż detalu,
- kontrola poprawno ci montażu.

Cechy rozwiązania:
- zwiększenie wydajno ci produkcji,
- automatyczny montaż detalu,
- kontrola poprawno ci montażu,
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W r d zrealizowanych projekt w znajdują się r wnież urządzenia montażowo-testujące. Połączenie w jedno urządzenie
montażu i testera zwiększa wydajno oraz szybko produkcji, dodatkowo eliminuje urządzenie montujące z linii
produkcyjnej. Tester realizuje kontrolę poprawno ci montażu elementu, rejestruje i archiwizuje parametry produktu.
Przy projektach realizujemy indywidualne potrzeby klienta np. kontrolę wizyjną poprawno ci montaży elementu lub
wizualne przedstawienie parametr w testowanego elementu.
Przykładowe realizacje:
- Urządzenie montażowo – testujące zbiorniki do kawiarki - z kontrolą szczelno ci zbiornika;
- Urządzenie testujące szczelno wężyk w odkurzacza piorącego - z rejestracją parametr w test w.
- Urządzenie montażowo – testujące podzespoły butelki BRITA - z wizualnym przedstawieniem parametr w testu;
- Urządzenie testujące trwało blendera - z kontrolą poprawno ci montażu i rejestracją parametr w testu.

TESTER PARAMETRÓW ODKURZACZA

URZĄDZENIE MONTAŻOWO
- TESTUJĄCE ZBIORNIKI DO KAWIARKI

TESTER PARAMETRÓW SUSZARKI
DO OWOCÓW I WARZYW

W r d zrealizowanych projekt w znalazły się r wnież:

URZĄDZENIE MONTAŻOWO - TESTUJĄCE
PODZESPOŁ W BUTELKI BRITA

ZAGNIATARKA DO PROFILI OKIENNYCH

PREFABRYKACJA SZAF STEROWNICZYCH
W ramach kompleksowej realizacji
projektu, a także w indywidualnych
zam wieniach, wykonujemy
rozdzielnice elektryczne i szafy
zasilająco-sterownicze. Oferujemy
montaż szaf sterowniczych oraz
rozdzielnic. Wykonując montaż
najważniejsza jest dla nas staranno
wykonania i jako .
Nasze wcze niejsze realizacje:

URZĄDZENIE DO FORMOWANIA
OPAKOWA KARTONOWYCH

STEROWANIE / WIZUALIZACJE / SCADA / SYSTEMY WIZYJNE
Oferujemy wykonanie program w sterujących do maszyn oraz modernizację istniejących program w, zapewniając poprawę
błęd w oraz zwiększenie wydajno ci produkcji. Projektujemy i wykonujemy kompletne systemy SCADA dla linii
przemysłowych. Każdy projekt traktujemy indywidualnie, w zależno ci od preferencji i potrzeb klienta. Aby system SCADA
działał poprawnie, gromadzimy dane o procesie i realizujemy kompleksowe systemy kontroli dostępu do urządze .
Wykonujemy r wnież aplikacje z systemami wizyjnymi.
W naszych projektach wykorzystujemy sprzęt takich producent w jak:
• sterowniki: Siemens S7, XINJE, OMRON, FATEK, Mitsubishi
• wizualizacje: TouchWin, WinCC, Weintek
• SCADA: Citect, WebHMI
• systemy wizyjne: Cognex, OMRON, DataLogic, SensoPart Visor

WIZUALIZACJA FARMY SOLARNEJ
Wizualizacja farmy solarnej pozwala na zdalny monitoring
parametr w oraz służy do kontroli wizyjnej zastosowanych
urządze . Dodatkowo rejestruje oraz archiwizuje najważniejsze
parametry tj. generowana moc oraz temperatura wody.

SYSTEM SCADA MONITOROWANIA I STEROWANIA
ZUŻYCIEM MEDI W
System SCADA zbiera dane z maszyn i urządze w czasie
rzeczywistym, umożliwia dzięki temu nadz r nad procesem
produkcyjnym. W panelu odbywa się wizualizacja aktualnych
lub historycznych danych procesu. Sterowanie procesem
produkcyjnym możliwe jest poprzez zadawanie parametr w
bezpo rednio z panelu

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

WIZUALIZACJA STACJI MYCIA

WIZUALIZACJA PROCESU
TECHNOLOGICZNEGO

MONITOROWANIE I STEROWANIE
PROCESEM PRODUKCJI

SYSTEMY WIZYJNE
Implementujemy systemy wizyjne np.
do monitorowania procesu montażu.
Takie rozwiązanie pozwala na por wnanie
komponentu do detalu wzorcowego
i kontrolę jego parametr w.
Możliwa jest segregacja detali na
podstawie ich pomiar w.
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PRODUKTY XINJE
Jeste my wyłącznym dystrybutorem produkt w marki XINJE w Polsce.
Nasza działalno

Sprzedaż

obejmuje:

Integracja

Szkolenia

Pomoc Techniczna

Produkty XINJE to funkcjonalno

w doskonałej cenie

W ofercie posiadamy:
Sterowniki modułowe serii XG
- protokoły komunikacyjne Ethernet, EtherCAT, Modbus RTU/ASCII,
- szeroka gama moduł w (cyfrowe, analogowe, temperaturowe, PID),
- sterowanie napędami (możliwo podłączenia do 32 osi za pomocą magistrali EtherCAT),
- możliwo rozbudowy do 16 moduł w (wej cia/wyj cia analogowe, cyfrowe, moduły.

Ultra-cienkie sterowniki serii XL
- kompaktowa i praktyczna konstrukcja,
- protokoły komunikacyjne MODBUS, RS232/485, Ethernet,
- wsparcie do 10 moduł w rozszerze (wej cia/wyj cia cyfrowe, analogowe,
temperaturowe)
- szybkie liczniki,
- sterowanie napędami (do 4 osi),
- darmowe rodowisko programistyczne.

Sterowniki kompaktowe serii XC, XD
- protokoły komunikacyjne MODBUS, Ethernet, RS485,
- dostępne modele od kompaktowych do rozbudowanych,
- możliwo sterowania napędami (opcja podłączenia do 10 osi),
- wbudowany regulator PID,
- dostępne płytki i moduły rozszerze (komunikacyjne: Wiﬁ, bramka GSM, Ethernet,
RS232/485, rozszerze : wej /wyj cyfrowych, wej /wyj analogowych,
temperaturowych, pomiarowych)
- darmowe rodowisko programistyczne XCPPro do sterownik w serii XC oraz XDPPro
do sterownik w serii XD.

Panele HMI serii OP, TG, All-in-one PLC+HMI serii XP3, ZGL
- konkurencyjna cena,
- szeroka gama rozmiar w wy wietlaczy (4.3, 7, 8, 10.1, 15.6 cala),
- możliwo ci tworzenia zaawansowanych wizualizacji w darmowym rodowisku
programistycznym TouchWin Edit Tool,
- protokoły komunikacyjne Ethernet, Modbus, RS232/485,
- komunikacja ze sterownikami PLC r żnych producent w (m.in. Siemens,
Mitsubishi, OMRON, Schneider, ABB, FATEK, LG),
- trendy, wykresy, dane historyczne,
- generowanie raport w w formacie CSV,
- odczytywanie danych z formatu CSV.

Silniki serwo, serwodrivery serii DS2, DS3, DS5
- komunikacja RS232/485 w serii DS2, DS3, EtherCAT w serii DS5,
- szeroka gama silnik w serwo do 11 kW serii DS2 i 3kW serii DS3,
- wysoka precyzja, duża ilo funkcji do sterowania,
- prosty, czytelny interfejs,
- możliwo uczenia napędu,
- możliwo połączenia serwodriver w w magistrali,
- integracja ze sterownikami PLC r żnych producent w np. Siemens, XINJE, Mitsubishi.
biuro@xinje.com.pl

www.xinje.pl

ROBOTY WSP ŁPRACUJĄCE - COBOTY
OFERUJEMY INTEGRACJĘ ORAZ SPRZEDAŻ ROBOT W WSP ŁPRACUJĄCYCH
Ciągły rozw j przemysłu wymusza na przedsiębiorcach stosowanie nowych rozwiąza . Jedną z nowo ci w ofercie ﬁrmy
są roboty wsp łpracujące, zwane cobotami. Coboty wspomagają operatora w pracy lub mogą go całkowicie zastąpi .
Roboty posiadają zaawansowane systemy bezpiecze stwa, dlatego pracują bez wygrodze . W przypadku napotkania oporu
zatrzymają się nie powodując szkody dla operatora. Obszary aplikacji cobot w obejmują: operacje Pick & Place, testy
i kontrolę detali, paletyzację, obsługę maszyn CNC, obr bkę metalu, montaż i przykręcanie, spawanie, polerowanie,
malowanie, klejenie, obsługa PCB i pakowanie.
Zajmujemy się sprzedażą oraz integracją cobot w do nowych i istniejących urządze , maszyn i proces w produkcyjnych.

ROBOTY WSP ŁPRACUJĄCE MOGĄ PRACOWA NIEPRZERWANIE
PRZEZ 24 GODZINY, 7 DNI W TYGODNIU PRZEZ 365 DNI W ROKU
SERIA UR - UNIVERSAL ROBOTS
Cechy produktu:
- dostępne coboty o ud wigu: 3 kg, 5 kg, 10 kg, 16 kg,
- zasięg od 500 mm do 1300 mm,
- powtarzalno +/- 0,1 mm,
- 6 przegub w obrotowych,
- IP54,
- Protokoły komunikacyjne Ethernet, Proﬁnet, Modbus,
- graﬁczny intefejs programowania,
- dedykowany TeachPendant.

SERIA HCR - HANWHA ROBOTICS
Cechy produktu:
- dostępne coboty o ud wigu: 3 kg, 5 kg, 12 kg,
- zasięg od 630 mm do 1300 mm (możliwe 1600 mm przy zmniejszonym ud wigu
do 10 kg),
- powtarzalno +/- 0,1 mm,
- 6 przegub w obrotowych,,
- IP54,
- Protokoły komunikacyjne Ethernet, EtherCAT Proﬁnet, Modbus,
- graﬁczny intefejs programowania,
- dedykowany TeachPendant.

DLACZEGO WARTO INWESTOWA W ROBOTY WSP ŁPRACUJĄCE?
- ROI na poziomie nie większym niż 24 m-ce
- robot pracuje 24/7/365 bez błęd w
- łatwe programowanie i elastyczna automatyzacja
- zastosowania w każdej branży
- praca bez wygrodze i klatek bezpiecze stwa
- zaawansowane systemy bezpiecze stwa
Wdrażanie robot w wsp łpracujących, cobot w jest opłacalne, bezpieczne i elastyczne.
Coboty sprawiają, że automatyzacja jest teraz prostsza niż kiedykolwiek wcze niej, nawet dla małych i rednich przedsiębiorstw.
Robot wsp łpracujący jest łatwy do programowania i elastyczny w zmiennym układzie.
Zaimplementowany na stanowisku produkcyjnym obniża koszty inwestycyjne i operacyjne.
Roboty wsp łpracujące znajdują zastosowanie w każdej branży branżach m.in. przemysł motoryzacyjny i podwykonawczy,
rolnictwo, produkcja żywno ci, przemysł meblarski, metale i obr bka, przemysł farmaceutyczny, chemiczny, tworzywa
sztuczne i polimery.

Zaproponujemy robota wsp łpracującego dopasowanego do Twoich potrzeb
www.coboty.computerplus.com.pl
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USŁUGI CNC
FREZOWANIE
GRAWEROWANIE
WYCINANIE LASEROWE
WYKONANIE CZĘ CI ZAMIENNYCH
ELEMENTY WSPOMAGAJĄCE PRODUKCJĘ
SZTUKATERIA

Oferujemy usługi w zakresie obr bki skrawaniem, wykorzystując obrabiarkę sterowaną numerycznie - CNC. Realizujemy zlecenia
zawierające pojedyncze elementy oraz serie detali, łącznie z usługą złożenia gotowych urządze .

Obrabiarka posiada pole robocze o wymiarach 1300 x 1500 x 300 mm
Zakres materiału w jakim pracujemy:
- Tworzywa sztuczne
- Sklejka, MDF, Drewno
- Poliwęglan, Pleksi
- Aluminium

Dostarczamy r żnego rodzaju wyroby frezowane, grawerowane
dla r żnych gałęzi przemysłu:
- przemysł spożywczy,
- przetw rstwo tworzyw sztucznych,
- branża reklamowa,
- klienci indywidualni,
- przemysł motoryzacyjny,
- przemysł AGD,
- przemysł drzewny,
- producenci opakowa ,
- uczelnie wyższe.

PRZYKŁADOWE REALIZACJE

DETALE PRODUKCYJNE

ELEMENTY WSPOMAGAJĄCE PRODUKCJĘ OPAKOWA

OSŁONA

ELEMENT MOCUJĄCY

cnc@computerplus.com.pl www.cnc3d.bialystok.pl

KONTAKT
Dział Projektowy
Automatyki Przemysłowej
T-Matic Grupa Computer Plus
ul. Ciesielska 2
15-544 Białystok
pn. - pt. 8:00 - 16:00
Adam Kosi ski
konstrukcje, wyceny, automatyka, produkty XINJE, coboty
tel. 602 460 199
adam.kosinski@computerplus.com.pl
Jacek Maciejak
specjalista ds. obr bki CNC, automatyki, coboty
tel. 790 811 866
jacek.maciejak@computerplus.com.pl
Marcin Siemikowski
sterowanie, wizualizacja, systemy wizyjne, coboty, produkty XINJE
tel. 602 476 603
marcin.siemikowski@computerplus.com.pl

WIEDZA TECHNICZNA I DO WIADCZENIE
GWARANTUJE JAKO OFEROWANYCH ROZWIĄZA
WSP ŁPRACOWALI MY Z:

