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Zapewniamy kompleksowe usługi  
w zakresie projektowania, programowania, 
instalacji aparatury automatyki przemysłowej 
i systemów sterowania oraz informatycznych 
systemów zarządzania produkcją.

Wieloletnie doświadczenie firmy AMEplus poparte 
licznymi referencjami pozwala postrzegać ją jako 
rzetelnego i sprawdzonego dostawcę zintegrowanych 
aplikacji i usług z zakresu automatyki i systemów sterowania.



AMEplus jest znanym dostawcą kompletnych rozwiązań w zakresie 
projektowania, programowania i instalacji sprzętu automatyki 
przemysłowej oraz systemów sterowania. Nasze rozwiązania 
obejmują wszystkie warstwy hierarchicznych systemów sterowania 
procesami przemysłowymi, maszynami i liniami technologicznymi.

Zespół AMEplus dysponuje wieloletnim doświadczeniem w zakresie 
uruchamiania układów automatyki i systemów sterowania, głównie 
w przemyśle wzbogacania rud i rafinacji miedzi oraz w przemyśle 
samochodowym. Doświadczenie i profesjonalizm pracowników 
AMEplus wykorzystywane są również w wielu innych sektorach,  
takich jak: przemysł energetyczny, procesy obróbki 
cieplnej, produkcja chemii budowlanej, obiekty 
hydrotechniczne, czy też przemysł spożywczy.  

Nad naszymi rozwiązaniami pracuje ponad 30 doświadczonych 
specjalistów. Bazując na najnowocześniejszych technologiach 
i zaawansowanej wiedzy z zakresu analizy systemowej 
i optymalizacji sterowania, zrealizowaliśmy ponad 400 projektów. 
Z naszych usług korzysta blisko 300 firm w kraju i za granicą. 
Poprzez współpracę ze światowymi koncernami jesteśmy 
obecni na kontynencie europejskim, amerykańskim oraz na 
Bliskim Wschodzie. Stale współpracujemy z naszymi partnerami 
w różnych sektorach przemysłu, w tym między innymi:

•	 w	przemyśle	samochodowym:		
Volkswagen, Škoda, Mercedes, BMW, KIA,

•	 w	przemyśle	metali	kolorowych:		
KGHM Polska Miedź, Instytut Metali Nieżelaznych,

•	 w	przemyśle	energetycznym:		
Rafako, Sefako, EnergoInstal, Foster Wheeler,

•	 w	przemyśle	maszynowym	i	hutniczym: Eaton, Timken, 
Huta Łabędy, ZKM Stalowa Wola, Instytut Metalurgii Żelaza,

•	 w	produkcji	chemii	budowlanej:		
Alpol Gips, Kreisel, Quick-Mix, Caparol.
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Automatyka
Systemy sterowania

Mamy nadzieję, że wieloletnie doświadczenie, różnorodne 
obszary działalności oraz nienaganna jakość, z jaką wykonujemy 
powierzone nam prace, stanowić będą atuty przyszłej wpółpracy.



Oferta

AUTOMATYKA

Projektowanie aparatury automatyki przemysłowej i elektrycznej. Kompletacja, 
dostawa i uruchomienie systemów automatyki. Ekspertyza i nadzór projektowy. 

SYSTEMY STEROWANIA

Projektowanie, programowanie oraz instalacja systemów:

 ■ sterownikowych PLC (Programmable Logic Controller),

 ■ monitorowania i sterowania nadrzędnego SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition),

 ■ identyfikacji  radiowej RFID (Radio-frequency identification),

 ■ wizyjnych VS (Vision Systems),

 ■ telemetrycznych TS (Telemetric Systems),

 ■ zarządzania produkcją MES (Manufacturing Execution System).

ROBOTYKA

Programowanie robotów oraz projektowanie systemów bezpieczeństwa, 
transport i wykonanie systemów sterowania nadrzędnego dla stacji robotów.

SYSTEMY INFORMATYCZNE

	■ FloVis - monitorowanie i sterowanie nadrzędne oraz optymalizacja pracy 
maszyn flotacyjnych w oparciu o obserwację piany flotacyjnej.

	■ AMESYT - wykonanie i uruchomienie systemów wizualizacji 
z wykorzystaniem przeglądarek internetowych.

	■ AMETYST - identyfikacja i lokalizacja osób oraz urządzeń technicznych.

	■ ATS4 - internetowy system do planowania zajęć dla wyższych uczelni. 

	■ Datalogger - koncentrator danych pomiarowych z sieci geotechnicznych.

 
KONSULTING

Doradztwo oraz prace badawczo-rozwojowe w zakresie identyfikacji 
modeli i optymalizacji sterowania procesami technologicznymi.



Produkty

STEROWANIE W PRZEMYŚLE MOTORYZACYJNYM

 ■ zautomatyzowany transport materiałów 
na każdym etapie produkcji,

 ■ kontrola zasobów produkcji karoserii z wykorzystaniem 
analizy statystycznej i metod optymalizacji,

 ■ stacje robotów w procesach spawania, klejenia, 
zabezpieczenia antykorozyjnego, uszczelniania, 
czyszczenia oraz lakierowania, 

 ■ bezprzewodowa identyfikacja i śledzenie produkcji.

STEROWANIE MASZYNAMI I LINIAMI PRODUKCYJNYMI

 ■ automaty do spawania ścian szczelnych 
kotłów energetycznych, 

 ■ generatory, sprężarki i turbodmuchawy,

 ■ przycinarki termiczne, 

 ■ wielowrzecionowe wiertarki bramowe,

 ■ suwnice,

 ■ linie technologiczne do produkcji asfaltu, 

 ■ linie technologiczne sporządzania mas 
formierskich i odlewania metali, 

 ■ wytłaczarki poliuretanowe i PCV, 

 ■ stanowiska odbiorcze zaworów rozrządczych 
do układów hamulcowych wagonów.



STEROWANIE OBIEKTAMI HYDROTECHNICZNYMI

 ■ geotechniczne sieci pomiarowe naprężeń i deformacji 
w górotworach i obiektach hydrotechnicznych, 

 ■ hydrometryczne stacje pomiarowe oraz stacje 
pomiaru stanów wód, jazów i śluz na rzekach, 

 ■ ujęcia wody i obiekty uzdatniania wody, przepompownie 
ścieków zdalnie sterowane z wykorzystaniem łączności 
telefonicznej i radiowej - w sieci trankingowej 
oraz w sieciach telefonii komórkowej GSM,

 ■ oczyszczanie ścieków, oczyszczanie cieczy zaolejonych.

STEROWANIE W PRZEMYŚLE MIEDZIOWYM

 ■ mielenie, klasyfikacja i flotacja w zakładach 
wzbogacania rud metali, 

 ■ młyny prętowe i kulowe z napędami 
o dużej mocy ponad 1MW, 

 ■ proces elektrorafinacji miedzi oraz procesy towarzyszące,

 ■ systemy ważenia i bilansowania surowców 
oraz produktów z komunikacją z systemami 
ERP (Enterprise Resource Planning),

 ■ stacje z systemami telemetrycznymi do pomiaru emisji i imisji 
oraz systemy raportowania w zakresie ochrony środowiska, 

 ■ systemy RFID do identyfikacji i lokalizowania 
osób oraz urządzeń technicznych.

STEROWANIE W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

 ■ procesy technologiczne w cukrowniach:  
dyfuzja, oczyszczanie i odparowanie soku, warzenie cukrzycy,

 ■ procesy technologiczne w przemyśle zbożowym.



STEROWANIE W PRZEMYŚLE ENERGETYCZNYM

 ■ spalanie w kotłach energetycznych i odsiarczanie spalin,

 ■ pomiary w zbiornikach paliw i systemy 
komponowania mieszanin w bazie paliw,

 ■ wzbogacanie i przeróbka węgla.

STEROWANIE W PRZEMYŚLE HUTNICZYM

 ■ linie do obróbki cieplnej metali m.in. wyposażone w:

• piece  do hartowania i odpuszczania oraz wyżarzania 
sferoidyzującego pierścieni łożyskowych,

• piece do hartowania z atmosferą endotermiczną 
z układem regulacji potencjału węglowego,

• wanny hartownicze,
• myjki i suszarki,
• piece komorowe z atmosferą ochronną,

 ■ laboratorium pełzania wyposażone w system 
zbierania, przetwarzania i wizualizacji danych. 

STEROWANIE W PRODUKCJI CHEMII BUDOWLANEJ 

 ■ linie do produkcji chemii budowlanej,

 ■ linie do sporządzania produktów według zadanych 
receptur dla wieloskładnikowych mieszanin, 

 ■ linie do paczkowania materiałów sypkich.
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