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Firma B&P ENGINEERING od wielu lat zajmuje się produkcją maszyn, urządzeń i linii technologicznych
do różnych gałęzi przemysłu. Automatyzacja procesów od początku istnienia firmy zawsze była priorytetem
dla naszych inżynierów.
Podstawową działalnością B&P Engineering jest produkcja
wysokiej jakości maszyn i urządzeń do wytwarzania soków
i koncentratów oraz świadczenie usług kontaktowej
budowy urządzeń (usługi subcontracting) ze stali
nierdzewnej. Specjalizujemy się ponadto w projektowaniu
i budowie zbiorników ze stali nierdzewnej. W 2020 roku
uruchomiona została najnowocześniejsza w Europie,
zautomatyzowana linia do ich produkcji. Jesteśmy
założycielem Grupy B&P.
Wykwalifikowana kadra programistów, automatyków
i konstruktorów pozwala nam na budowę nowoczesnych
obiektów produkcyjnych oraz projektowanie i konstrukcję
niezawodnych maszyn wyposażonych w najnowsze
układy automatyki i systemy sterowania.
Wiedza i pomysłowość naszych inżynierów w połączeniu
z komponentami czołowych producentów tworzy
najwyższej jakości układy sterowania spełniające surowe
kryteria naszych klientów.
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Aby ułatwić kontrolę nad procesem wykonujemy wizualizację zarówno małych i prostych systemów
opierających się na sterowaniu przepływem, temperaturą,
pojemnością, ciśnieniem, jak również
skomplikowanych linii technologicznych sterujących całym procesem produkcyjnym. Systemy wizualizacji
(w zależności od stopnia skomplikowania i rodzaju maszyny) instalowane są na panelach dotykowych lub
komputerach PC.

Zainstalowane oprogramowanie umożliwia wizualizację procesów w formie
czytelnych schematów synoptycznych z opisami i wyświetlonymi parametrami na
ekranie monitora.

PROJEKTOWANIE I PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW STEROWANIA

Z poziomu panelu dotykowego (komputera lub smartfona) możliwy jest nadzór nad procesem podczas pracy
w trybie automatycznym oraz obsługa poszczególnych komponentów urządzenia podczas pracy w trybie
ręcznym.

Do podstawowych funkcji systemu
wizualizacji należą:

Nasi inżynierowie wykonują kompleksowe
projekty systemów automatyki.

rejestracja wskazań
prezentacja bieżących i historycznych przebiegów
pomiarów i zmiennych procesowych
sygnalizacja stanów alarmowych wraz z archiwum
komunikatów
tworzenie raportów dokumentujących przebieg
procesów
zarzadzanie systemem receptur procesu
technologicznego (jeżeli proces odbywa się w oparciu
o receptury)

Procesy automatyzacji w coraz większym stopniu sprawiają,
że proste jak i zaawansowane maszyny przemysłowe działają
w sposób autonomiczny. Jest to możliwe dzięki programowalnym
sterownikom logicznym – PLC (Programmable Logic Controllers).
Poprawnie zaprogramowany sterownik PLC zagwarantuje
właściwy sposób funkcjonowania maszyny, urządzenia czy całej
linii technologicznej.
Projektowanie rozpoczynamy od identyfikacji problemu poprzez
analizę możliwych rozwiązań i przedstawienie optymalnego
rozwiązania zarówno pod kątem funkcjonalnym jak i cenowym.

„Nowoczesna linia do
zautomatyzowanej produkcji
zbiorników. Niezależny
system automatycznie
sterujący procesem produkcji
zbiorników.”
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Po pozytywnym wyniku przeprowadzonej
kontroli jakości oraz po wykonaniu testów
oprogramowania, wykonane przez nas systemy
są uruchamiane w miejscu zainstalowania przez
wykwalifikowanych specjalistów.Każdy projekt
kończy się szkoleniem operatorów i przekazaniem
kompletnej dokumentacji technicznej.

Nasi programiści kładą szczególny
nacisk na:
najwyższą jakość wykonania
przejrzystość tworzonych systemów
standaryzację tworzonego oprogramowania
poprawę jakości produktu
obniżenie kosztów produkcji

Wykonujemy oprogramowanie sterujące ciągiem maszyn, urządzeń, linii
produkcyjnych i obiektów przemysłowych zarówno nowych jak i używanych.
Aplikacje stworzone przez naszych programistów pracują z powodzeniem w wielu zakładach produkcyjnych
z różnych gałęzi przemysłu. Bazując na najnowocześniejszych rozwiązaniach wiodących producentów
tworzymy systemy zapewniające większą wydajność procesu produkcyjnego, powtarzalność procesów, stałą
jakość i pełną kontrolę nad procesem.
Wszystkie programy do systemów sterowania i wizualizacji są opracowywane przez nasz zespół programistów.
W ten sposób jesteśmy niezależni od firm zewnętrznych i możemy spełniać życzenia klienta oraz wprowadzać
niezbędne zmiany. Programiści zaangażowani są we wszystkie etapy projektu (od stworzenia specyfikacji,
poprzez przygotowanie schematu elektrycznego, programowanie systemu sterowania i wizualizacji,
przygotowanie dokumentacji do uruchomienia urządzenia).
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Panele dotykowe HMI stanowią wygodną
alternatywę dla wielu przycisków oraz
przełączników,
oferują również możliwości wizualizacji procesu. Ponadto
umożliwiają podgląd parametrów pracy linii, kontroli
procesu i regulacji nastaw. W sytuacji, gdy potrzebujemy
komunikować się z wieloma PLC, zbierać i archiwizować
dane o procesach, czy też wykorzystywać bazy danych,
system SCADA jako system nadrzędny będzie optymalnym
rozwiązaniem.

PREFABRYKACJA

Prefabrykacje szaf sterowniczych opieramy
na wysokiej jakości komponentach takich
producentów jak:

Prefabrykujemy szafy sterownicze, skrzynki operatorskie, panele operatorskie,
pulpity sterujące,

Siemens, Rittal, Phoenix Contact, Bitner, IFM Electronic,
Balluff, SICK. Profesjonalne oprogramowanie wspierające
zabudowę szaf sterowniczych optymalizuje rozmieszczenie
elementów, wyznacza trasy przewodów z uwzględnieniem
wypełnienia koryt, jak również oblicza długości kabli.
Dzięki takim rozwiązaniom prefabrykowane przez B&P
Engineering szafy sterownicze charakteryzują się dużą
ergonomią, przejrzystością co pozwala na długoletnie
bezawaryjne funkcjonowanie.

na podstawie własnych jak i gotowych projektów dla różnych gałęzi przemysłu m.in. spożywczego,
farmaceutycznego, chemicznego, maszynowego, motoryzacyjnego, obiektów przemysłowych. Prefabrykacja
szaf realizowana jest w oparciu o wiodących producentów elementów elektrotechnicznych, dzięki czemu
nasze produkty gwarantują długoletnią bezawaryjną pracę.
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Dla każdego systemu sterowania
przygotowywana jest instrukcja
obsługi,
która pozwala użytkownikowi na zapoznanie się
z podstawowymi zagadnieniami, tj. uruchomienie
i obsługa systemu sterowania, praca z recepturami,
postępowanie w przypadku wystąpienia awarii.

Prowadzimy montaże tras kablowych, okablowania elektrycznego
i pneumatycznego na maszynach, urządzeniach oraz bezpośrednio na obiektach
przemysłowych u naszych klientów.
W zakresie naszych usług jest kompletny montaż urządzeń aparatury kontrolnopomiarowej
(przetworniki i czujniki: radarowe, ciśnienia, temperatury, przepływu, poziomu, różnicy ciśnień, systemów
ważących i dozujących, pomiarów fizykochemicznych). Przeprowadzamy również kalibrację ww. przetworników
po której wystawiamy odpowiednie protokoły.
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Wykonujemy wizualizacje istniejących już systemów.
Oferujemy nadzór, kontrolę i serwis nad istniejącymi systemami automatyki przemysłowej. W przypadku
produkowanych przez nas systemów oferujemy instalację urządzeń zdalnego dostępu pozwalających na
diagnozowtanie i naprawę usterek programowych bez konieczności wyjazdu do klienta.
Prowadzimy okresową kalibrację aparatury kontrolno-pomiarowej.

SERWIS I MODERNIZACJA
Adaptujemy, modernizujemy i rozbudowujemy istniejące układy automatyki do aktualnych potrzeb
i oczekiwań.
Oferujemy zarówno wykorzystanie istniejących elementów sterowniczych i aparatury kontrolnopomiarowej jak i wyposażenie w nowe komponenty.
Prowadzimy kompleksową relokację linii produkcyjnych wewnątrz i na zewnątrz zakładu.
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Informacje
o Grupie B&P

Trzy najważniejsze zalety współpracy z Grupą B&P:
PROSTE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
Projekt poprowadzi od początku do końca jeden doświadczony project manager.

SZYBKOŚĆ REAKCJI I ELASTYCZNOŚĆ
Realizacja w ramach jednej struktury własnościowej gwarantuje szybką reakcję specjalistów w sytuacjach
tego wymagających oraz pozwala na dużą elastycznośćdziałań podczas współpracy.

Grupa B&P specjalizuje się w produkcji następujących urządzeń:
maszyny do produkcji soków i koncentratów,
zbiorniki ze stali nierdzewnej,
prasy hydrauliczne typu kolumnowego, wysięgowego i ramowego,
maszyny budowane na podstawie otrzymanej dokumentacji mające zastosowanie w wielu gałęziach
przemysłu.

KONKURENCYJNE CENY
Efekt synergii związany z działalnością firm z Grupy B&P pozwala oferować wysokiej jakości usługi
w atrakcyjnych cenach.

Grupa B&P zajmuje się także kompleksową realizacją projektów, która obejmuje:
PROJEKTOWANIE I PRODUKCJĘ
zbiorników różnych typów ze stali nierdzewnej,
maszyn na podstawie otrzymanej dokumentacji,
pras hydraulicznych różnych typów,
zautomatyzowanych linii i stanowisk technologicznych z wykorzystaniem manipulatorów oraz robotów
przemysłowych,
maszyn i urządzeń służących do wytwarzania soków i koncentratów owocowych,
kompletnych linii technologicznych do wytwarzania soków i koncentratów owocowych,
projektowanie i izometryczne modelowanie rurociągów w AutoCad,
projektowanie instalacji elektrycznych i automatyki przemysłowej,
projektowanie i budowę szaf sterowniczych.

Misja Grupy B&P:
Misją Grupy B&P jest pełne wsparcie klienta w realizacji projektu. Nasz Klient nie musi angażować swoich
pracowników ani wielu ekip produkcyjno-montażowych z różnych firm do nadzoru i koordynacji prac. Grupa
B&P zajmie się realizacją poszczególnych etapów projektu. Do nadzoru nad pracami i kontaktu z klientem
oddelegowany jest doświadczony project manager, który zgodnie z ustalonym harmonogramem koordynuje
realizację i raportuje postępy.

KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ LOGISTYCZNĄ
Firmy Grupy B&P mają zawsze jeden współny cel, którym jest realizacja projektu
na czas

transport wyprodukowanych urządzeń i zbiorników.

Z efektu synergii uzupeniającej się oferty firm w Grupie B&P korzysta nasz Klient otrzymujący atrakcyjną
cenowo ofertę oraz kompleksową i profesjonalną obsługę.

BUDOWA I MONTAŻ
nadzór inżynierski nad pracami monterskimi,
montaż na miejscu budowy w tym:

Grupa B&P współpracuje z wieloma międzynarodowymi firmami z różnych branż:

budowa rurociągów przemysłowych,
budowa kotłowni i kompresorowni,
montaż izolacji termicznych i akustycznych,
montaż koryt kablowych oraz instalacji elektrycznych,
automatyka przemysłowa,
montaż szaf sterowniczych.

ODDANIE WYKONANYCH PRAC
odbiór dostarczonej maszyny,
uruchomienie instalacji technologicznych i systemów sterowania.
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B&P ENGINEERING
Sp. z o. o. Spółka komandytowa
ul. Lubomirskich 1e
37-200 Przeworsk
NIP: 794-16-81-757
tel: +48 16 649 00 98
automatyka@engineering-bp.com

www.engineering-bp.com
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