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Zacznij mierzyæ i zobacz swój zysk

¨Systemy pomiarowe, monitorowanie, 
archiwizacja i wizualizacja



Firma Metronic Systems specjalizuje siê w wykonywaniu 

kompleksowych systemów pomiaru zu¿ycia energii elektrycznej 

i mediów energetycznych: sprê¿onego powietrza, pary i gazów 

technicznych. Nasza wiedza poparta jest 18-letnim 

doœwiadczeniem w projektowaniu i realizacji uk³adów 

pomiarowych, gwarantuj¹c w³aœciwy dobór urz¹dzeñ i aparatury 

kontrolno-pomiarowej. Wykonujemy instalacje pomiarowe

w szerokim zakresie, poczynaj¹c od prostych jednostkowych 

pomiarów do kompleksowych systemów pomiarowych. 

Nasza oferta obejmuje: 

- konsultacje techniczne

- inwentaryzacjê istniej¹cej sieci rozp³ywu mediów 

- projekty wraz z dokumentacj¹ powykonawcz¹ systemów pomiarowych

- dobór i dostawy kompletnych zestawów aparatury optymalnej dla danej 

  instalacji  przesy³owej 

- monta¿ instalacyjny i elektryczny uk³adów pomiarowych na obiekcie

- uruchomienie zainstalowanych zestawów na obiekcie inwestora

- wykonanie systemu wizualizacji i archiwizacji rejestrowanych pomiarów 

  lub w³¹czenie ich do istniej¹cego systemu zak³adowego.



Pomiarów Wizualizacji Archiwizacji

Jakie oferujemy?korzyœci 

· Monitoring on-line zu¿ycia mediów i energii

· Wyznaczenie jednostkowego kosztu energii i mediów na produkt

· Wyznaczenie kosztów zu¿ycia mediów w zestawieniu na maszyny/wydzia³y

· Okreœlenie potrzeb energetycznych poszczególnych etapów 

· Wyznaczenie kosztów rozruchu, pracy ci¹g³ej i biegu ja³owego 

· Okreœlenie czasu pracy i przestojów urz¹dzeñ

· Porównanie wydajnoœci pracowników i zmian

· Mo¿liwoœæ wykrycia wzrostu zu¿ycia mediów przez 
 maszyny zwi¹zanego z nieszczelnoœci¹ lub awariami

· Identyfikacja najbardziej energoch³onnych urz¹dzeñ, 
 wyznaczenie ró¿nic w kosztach, generowanych strat 

· Ustalenie miejsc i wielkoœci strat wycieku mediów - 
 szczególnie sprê¿onego powietrza

· Obni¿enie kosztów przy sta³ej jakoœci 

Nadrzêdnym celem przedsiêwziêcia 
jest wzrost rentownoœci i zysk

Szybkie wdro¿enie - mniejsze koszty
inwestycji

Brak koniecznoœci rêcznego 
odczytu pomiarów - pracownicy mog¹
zaj¹æ siê innymi obowi¹zkami

Du¿a popularnoœæ oprogramowania 
wœród in¿ynierów - szybka nauka

Wprowadzanie zmian w konfiguracji 
przez samych pracowników - znikome 
koszty eksploatacji

Profesjonalne wsparcie techniczne 
ze strony dystrybutora - firmy ASTOR

Dlaczego nasze oprogramowanie?

Wykonujemy kompleksowe us³ugi w zakresie:

¨ Systemy pomiarowe, monitorowanie, 
  archiwizacja i wizualizacja



WIZUALIZACJA InTouch

InTouch to przemys³owe oprogramowanie zaprojektowane do wizualizacji oraz 
kontroli procesów produkcyjnych, w pe³ni zgodny z wytycznymi dla systemów 
klasy SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) oraz HMI (Human-
Machine-Interface). Oferuje ³atwe w u¿yciu i intuicyjne œrodowisko do 
projektowania aplikacji oraz rozleg³¹ funkcjonalnoœæ umo¿liwiaj¹c¹ szybkie 
projektowanie, testowanie oraz wdra¿anie wartoœciowych systemów 
udostêpniaj¹cych u¿ytkownikom dane bezpoœrednio z systemów sterowania
i produkcji. Oprogramowanie Wonderware InTouch jest stosowane od prostych 
aplikacji jednostanowiskowych, poprzez rozproszone systemy sieciowe
o architekturze serwer/klient, a¿ po systemy korzystaj¹ce z mo¿liwoœci 
Wonderware System Platform czy te¿ Us³ug Terminalowych (Terminal Services).

G³ówne cechy:
·Monitoring procesów

·Podgl¹d stanu urz¹dzeñ

·Monitoring zu¿ycia mediów

·Archiwizacja danych

·Zdalne sterowanie

·Alarmy

·Obs³uga wielu protoko³ów

·Przegl¹d danych historycznych

·Ró¿norodna prezentacja danych

·Wykresy

·Symbole graficzne



InTouch 10.0 jest otwartym i elastycznym oprogramowaniem wizualizacyjnym, 
charakteryzuj¹cym siê nowatorskimi mo¿liwoœciami graficznymi, zapewniaj¹cymi niemal 
nieograniczon¹ swobodê i elastycznoœæ podczas projektowania nowoczesnych aplikacji, 
wykorzystuj¹cych wszelkie stosowane w przemyœle urz¹dzenia i systemy automatyki.

Niezale¿nie czy jesteœ in¿ynierem czy 
operatorem, u¿ytkownikiem czy integratorem, 
producentem OEM czy resellerem, system 
InTouch daje Ci prze³omowe mo¿liwoœci, 
których potrzebujesz, by zwiêkszaæ swoj¹ 
elastycznoœæ, produktywnoœæ i zyskownoœæ.



InTouch 10.0 umo¿liwia szybkie stworzenie aplikacji zgodnej ze standardami przedsiêbiorstwa, 
potrafi¹cej wspó³pracowaæ z wszelkimi innymi urz¹dzeniami i systemami, a przy tym 
wszechstronnej i funkcjonalnej.

Nowoczesne i  in te l igentne 
mo¿liwoœci graficzne zapewniaj¹ 
odpowiednie przedstawienie 
informacji, u³atwiaj¹c szybsz¹
i dok³adniejsz¹ ich analizê oraz 
lepsze ich zrozumienie.
Operatorzy otrzymuj¹ w³aœciw¹ 
informacjê we w³aœciwym czasie
i we w³aœciwej formie. Umo¿liwia to 
podejmowanie we w³aœciwym 
czasie œwiadomych decyzji oraz 
dz ia ³ añ  zm ie rza j¹cych  do  
usprawnienia produkcji, co wprost 
przek³ada siê na zwiêkszenie 
produktywnoœci i zmniejszenie 
kosztów.



ARCHIWIZACJA Historian

Dane pobrane z produkcji mog¹ byæ archiwizowane z wykorzystaniem przemys³owej bazy danych - 
Historian i przegl¹dane przez klientów zawartych w pakiecie Historian Client. Mo¿na zdefiniowaæ 
kiedy wartoœæ ma byæ archiwizowana oraz z jak¹ czêstotliwoœci¹. Archiwizowane dane staj¹ siê 
danymi historycznymi.

G ówn  cechy    ³ e  

·Prosta i sp wna inst lacj , ko figuracj  i ad nistracjara a a n a mi

·Mo¿l woœæ tworzenia rozleg³ej sieciowo struktury zbie nia  udo têp ian a da yci ra  i s n i n h

·Logowa ie d  sys e u ykorzysta iem kon  u¿ytkown ków systemu Windowsn o t m  z w n t i

·Pe³na skal wal oœæ syste u podczas w ra¿ania i p Ÿniejsz j rozb dowo n m d ó e u y

·Automatyczne g m dzen e da yc  z dowolnego Ÿród³  (ste wni , a li ac e wiz aliz cyjnero a i n h a ro ki p k j u a )

·Wbud wan  me ani m w ryw nia arzeñ i ruchamiania akcjio y ch z yk a  zd u

·Zdalna ad nistracjami

·Wbud wan  me ani m o licza ia p dsumow ño y ch z b n o a

Operacje na
danych np.
ca³kowanie

Wykresy typu
X-Y

Wykresy jeden 
pod drugim



Przeci¹ganie 
zmiennej na
wykres

Wybór zakresu 
czasu

Autoskalowanie

Wybrane zmienne
w jednym oknie

W³asne 
notatki

Grupowanie
zmiennych

Limity alarmowe

Aktualizacja
wartoœci zmiennej

Wonderware Historian jest oprogramowaniem przeznaczonym do automatycznego 
gromadzenia wszelkich istotnych danych pochodz¹cych z systemów sterowania (sterowniki, 
aplikacje wizualizacyjne) z bardzo wysok¹ dok³adnoœci¹. Umo¿liwia dostêp do szczegó³owych 
informacji z produkcji, a tym samym podejmowanie trafnych decyzji opartych na rzeczywistych 
danych procesowych.
Program zbiera informacje procesowe automatycznie, kilkaset razy szybciej ni¿ standardowe 
serwery baz danych. Co wiêcej, dziêki wbudowanemu mechanizmowi kompresji danych na ich 
przechowywanie wystarcza zaledwie kilka procent przestrzeni dyskowej w porównaniu z iloœci¹ 
miejsca na dysku wykorzystywanego przez biurowe bazy danych.

Mechanizm zdalnego buforowania gromadzonych danych zabezpiecza ca³y system zbierania 
informacji przed ich utrat¹ spowodowan¹ awariami sieci informatycznej. W chwili pojawienia siê 
takiej awarii dane s¹ buforowane bezpoœrednio na komputerach, na których znajduj¹ siê 
programy, z których dane s¹ pobierane, a po przywróceniu komunikacji sieciowej s¹ one 
automatycznie przesy³ane do serwera w celu uzupe³nienia powsta³ych w wyniku awarii braków.

Wonderware Historian to rozwi¹zanie gotowe, nie wymagaj¹ce od u¿ytkownika umiejêtnoœci 
programowania oraz rozleg³ej wiedzy informatycznej - wystarczy zaznajomiæ siê 
z mo¿liwoœciami jego konfiguracji. Co wiêcej, system ten mo¿na dowolnie rozbudowywaæ 
i dostosowywaæ do wszelkich, tak¿e nietypowych potrzeb u¿ytkowników.

Producent oferuje 
k i l ka  sposobów 
prezentacji i analiz 
danych. Jednym 
z wygodniejszych 
jest przegl¹danie ich 
w postaci wykresów.



Pozosta³e formy prezentacji danych

Workbook - s³u¿y do analiz i tworzenia raportów w Excelu w oparciu o rzeczywiste i wiarygodne 
dane pochodz¹ce bezpoœrednio z produkcji. Program instaluj¹c dodatkowe menu pozwala na 
opracowywanie w³asnych wyliczeñ korzystaj¹c z aktualnych danych z serwera Historian.

 

W³asne zapytanie
do bazy danych

Report - dodatek do Worda; pozwala ³atwo 
przygotowywaæ raporty z danymi z serwera. 
Program instaluje w³asne menu i w ten sposób 
pobierane s¹ potrzebne wartoœci.

 



Przyk³adowa architektura systemu

Query - analiza wartoœci w tabelach; 
u¿ytkownik sam zaznaczaj¹c dostêpne opcje 
przygotowuje kryteria, by pobraæ z serwera 
wymagane wartoœci.

 

Stacje robocze

klient - InTouch,
pakiet biurowy
- wyœwietlanie danych
- raporty
- alarmy

Switch

Aparatura
pomiarowa

Switch

Konwertery sygna³u na Ethernet

Serwer

Historian
programy
komunikacyjne



Pomiary i rozliczenia mediów i energii

Nie istnieje uniwersalny przep³ywomierz do wszystkich mediów, dlatego 
te¿ prawid³owy dobór aparatury pomiarowej to podstawa wiarygodnych 
pomiarów. Maj¹c ogromne doœwiadczenie w tej bran¿y gwarantujemy 
w³aœciwy wybór urz¹dzeñ - zawsze pod k¹tem indywidualnych potrzeb 
klienta. 

Uk³ady pomiarowe oparte na przep³ywomierzach

Sprê¿one powietrze wirowe

masowe termiczne

zwê¿ki pomiarowe

rurki Pitota

ultradŸwiêkowe

wirnikowe

elektromagnetyczne

masowe Coriolisa

Gazy techniczne

Para (energia i przep³yw)

Woda gor¹ca 
(energia i przep³yw)

Woda zimna

Œcieki

Gaz energetyczny

Chemikalia, wêglowodory

Pó³produkty p³ynne

Mierzone media i energia Przep³ywomierze
Wykorzystujemy wszystkie 
rodzaje przep³ywomierzy 
jakie oferuje wspó³czesna 
technka.

Tam gdzie nie s¹ konieczne bardzo 
dok³adne pomiary oferujemy rozwi¹zania 
ekonomiczne, natomiast przy specjalnych 
wykonaniach dobieramy aparaturê o 
wysokich parametrach od renomowanych 
producentów.

Doradzamy w wyborze odpowiedniej 
aparatury - z nami nie przep³acisz!

Skrócona lista referencyjna

- Energetyka Sp. z o.o. w Lubinie:
  Elektrociep³ownia Polkowice, 
  Wydzia³ EC-3 w G³ogowie I,
  Wydzia³ EC-3 w G³ogowie II,
  Wydzia³ EC-4 w Legnicy
- PEC Sp. z o.o. w Chrzanowie 
- ZGH Boles³aw
- Elektrownia PGE Opole
- Kompania Piwowarska - Tychy 
- Spó³ka Energetyczna "Jastrzêbie" 
- Michelin Olsztyn
- DANONE POLAND Bieruñ
- Uzdrowisko Krynica
- Uzdrowisko Wysowa
- PEC D¹browa Górnicza
- Nemak Poland
- Kimberly - Clark
- GAZ-REM Sp. z o.o. dla Stoczni  
  Gdañskiej S.A.
- Eurofoam Polska Sp. z o.o.
- Hortex

Skorzystaj z naszego 
doœwiadczenia!

(np. masa czekoladowa, 
cukrowa, ciecze lepkie)



Royal Canin
System rozliczania mediów - 
wizualizacja i archiwizacja danych 
pom ia rowych  zu¿yc ia  gazu  
ziemnego, wody technologicznej 
oraz parametrów stacji klimatycznej
i analizatorów sieci elektrycznej. 
System oparty na oprogramowaniu 
Wonderware InTouch oraz Historian.

PGE Elektrownia Opole
Wykonanie Systemu Serwera 
Archiwizacji danych pomiarowych 
z 19 rejestratorów na bloku nr 3 - 
oprogramowanie Wonderware 
InTouch, Historian Server oraz 
Historian Client.

Przyk³adowe realizacje



METRONIC SYSTEMS

ul. Wybickiego 7, 31-261 Kraków
tel/fax: 12 632 32 82, 12 632 89 06
sprzedaz@metronicsystems.com.pl

www.metronic.com.pl
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