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DESPRE

INTEGRO  ENGINEERING

Integro  Engineering  este  o  f irmă  special izată  în  furnizarea  către

clienți  industrial i  și  rezidențial i  a  servici i lor  de  inginerie  din

domenii le :  

               -  automatizări lor

               -  instalați i lor  electrice

               -  instalați i lor  mecanice  (HVAC ) .  

Membrii  echipei  sunt  ingineri  cu  o  experiență  vastă  și  care  până  a

fi  parte  din  acest  proiect  au  avut  o  contribuție  semnificativă  în

cadrul  unor  companii  cu  unul  din  profi lele  menționate  mai  sus .



Obiective
Prin  implementarea  unui  sistem  de

control  automat  și  monitorizare  veți

beneficia  de :

         Reducerea  costuri lor  de  operare  și

exploatare  a  instalați i lor .

         Monitorizarea  și  eficiența  energetică

a  proceselor  industriale .

         Controlul ,  siguranța  și

predictibil itatea  producției  dvs .

         Reducerea  t impilor  de  intervenție  în

caz  de  defect .
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AUTOMATIZĂRI
INDUSTRIALE
Echipa noastră vă oferă soluții complexe, complete și customizabile de automatizări
industriale astfel încât compania dvs. să se alinieze cu toate cerințele și caracteristicile
Industry 4.0. Inginerii INTEGRO au o experiență de peste 5 ani în implementarea
automatizărilor pentru procese industriale, utilaje, sisteme SCADA și sisteme BMS.

Experiența am dobândit-o în cadrul companiilor în care am activat până în acest moment,
oferind servicii clienților din marile grupuri ale industriei automotive și participând la
upgrade-ul acestora spre Industry 4.0.
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AUTOMATIZAREA  PROCESELOR

AUTOMATIZAREA  UTIL IAJELOR

SISTEME  SCADA

SISTEME  BMS

Oferim soluții complete în domeniul automatizărilor industriale, însoțindu-vă
în fiecare etapă a proiectului dvs:

TABLOURI  DE  AUTOMATIZARE
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AUTOMATIZAREA
PROCESELOR

Sistemele  de  transport  și  manipulare  a  materialelor  alături  de

utilajele  specif ice  t ipului  de  produs  fabricat  sau  gestionat  de  dvs .

sunt  elemente  cheie  ale  business-ului  pe  care  vă  doriț i  să- l

dezvoltați .

Automatizarea  proceselor  crește  siguranța ,  mărește  eficiența  și ,

în  cele  din  urmă ,  reduce  costuri le .  

Înțelegem  care  sunt  cerințele  unui  sistem  modern  de  producție  și

de  aceea  vă  propunem  soluți i  optime  bazate  pe  nevoile  dvs . ,

obținând  un  randament  mult  r idicat  al  procesului  de  fabricație
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AUTOMATIZAREA
UTILAJELOR

Filozofia  noastră  aferentă  soluți i lor  oferite  se  bazează  pe  principii

de  productivitate  și  siguranță  astfel  încât  să  vă  putem  l ivra

uti lajul  automat  sau  semiautomat  conform  bugetului  și  graficului

de  lucru  stabil it  împreună .

Implementarea  unui  sistem  de  automatizare  presupune

identif icarea  soluției  optime  din  punct  de  vedere  al  aspectelor

tehnico-economice .  

Anumite  sisteme  de  producție  din  cadrul  companiei  dvs .  nu

necesită  să  f ie  complet  automatizate ,  astfel  mult  mai  eficient  din

punct  de  vedere  al  investiț iei  iniț iale  și  al  impactului  real  asupra

producției  dvs ,  ar  f i  să  vă  oferim  o  soluție  f lexibilă ,  customizată  și

semiautomată .
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SISTEME  SCADA

Digital izarea  are  un  puternic  impact  asupra  vieți i  noastre

cotidiene  dar  și  asupra  mediului  industrial .  Volumul  de  date  din

spați i le  de  producție  este  într-o  continuă  creștere ,  de  aceea

provocări le  în  ceea  ce  privește  managementul  resurselor  sunt  tot

mai  dif ici le .  Așadar ,  pentru  a  avea  o  producție  cât  mai  f iabilă ,

eficientă  și  pentru  a  putea  optimiza  în  mod  constant  procesul  de

fabricație ,  un  sistem  SCADA  vine  în  spri j inul  dumneavoastră  prin

monitorizarea  și  controlul  tuturor  sistemelor  și  resurselor

integrate .

Sistemele  SCADA  implementate  de  echipa  noastră  vă  vor  oferi

imaginea  de  ansamblu  a  procesului  dvs .  de  producție  și  din

poziția  de  copilot  vă  vor  furniza  informați i le  imperios  necesare

pentru  simplif icarea  etapelor  parcurse  până  la  luarea  unor

decizi i .



economii  de  energie :  electrică ,  termică

grad  r idicat  de  securitate

mărirea  duratei  de  viață  a  echipamentelor  ce  deservesc

clădirea

confort  crescut

management  faci l  al  clădiri i

protecția  mediului  înconjurător

Clădiri le  în  care  vă  desfășurați  activitatea  pot  f i  partenerul  dvs .  de

business  prin  gestionarea  eficientă  a  resurselor  consumate  pentru

desfașurarea  producției  și  pentru  a  vă  asigura  confortul .

Benefici i le  implementări i  unui  astfel  de  sistem  sunt :
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SISTEME  BMS



Soluți i le  noastre  pentru  tablouri le  de  automatizare    vin  în
completarea  soluți i lor  aferente  sistemelor  automate  și  conțin
toate  elemente  centrale  ale  unui  astfel  de  sistem .

Toate  produsele  oferite  sunt  proiectate  și  executate  conform  cu
cerințele  dumneavoastră  și  raportate  la  sistemul  pe  care  î l  vor
deservi  respectând  cel  mai  înalt  grad  de  eficiență  din  punct  de
vedere  al  costuri lor  și  al  t impilor  de  execuție .

Premergător  puneri i  în  funcțiune  produsele  sunt  testate  în  acord
cu  cerințele  dvs .  și    în  conformitate  cu  normele  în  vigoare  din
punct  de  vedere  electric .  De  asemenea ,  pentru  elementele  de
automatizare  se  va  verif ica  funcționarea  software-ului  fără  bug-

uri .
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TABLOURI  DE
AUTOMATIZARE
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PARTENERI  ȘI
COLABORATORI

Lucrăm  cu  producători  de  top  de  echipamente  și  automatizări

industriale ,  ceea  ce  garantează  calitatea  și  f iabil itatea  soluți i lor

noastret .



BENEFICIILE
COLABORĂRII  CU  NOI
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AVEȚI  O  IDEE  SAU  UN
PROIECT  ?

1 1

Alba Iulia, str. Revoluției, nr.17

Timișoara, str.Circumvalațiunii, nr.45

Aflați care sunt soluțiile propuse de specialiștii

noștri

w:  integro-engineering.ro

m:  0741 116 603   |     e:   office@integro-engineering.ro


