


• Systemy monitorowania

• Komputerowe systemy sterowania

• Systemy automatyki przemysłowej

Projektujemy, wdrażamy, integrujemy
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MDJ Electronic



• Górnictwo

• Ochrona środowiska

• Browarnictwo

Posiadamy rozwiązania 
dla wielu gałęzi przemysłu
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Zrealizowaliśmy wiele projektów 
w browarach na terenie Polski 
i innych krajów 



• Rozlew

• Pakowanie

• Kontrola procesów produkcyjnych

Dostarczamy rozwiązania 
z zakresu automatyki

{{{{{{{



typu MDJ-ILV200, MDJ-IBC310, MDJ-ILV100

Inspektory skrzynek

• Inspekcja skrzynek z butelkami pustymi

• Inspekcja skrzynek z butelkami pełnymi

• Inspekcja pustych skrzynek 
powracających od klienta
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Inspektory skrzynek - cechy

• Standardowe oświetlenie LED - duża żywotność i niskie koszty utrzymania 

• Modułowa konstrukcja

• Możliwość integracji z innymi inspektorami MDJ

• Wysokiej jakości PLC oraz HMI
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• Komunikują się ze standardowymi protokołami przemysłowym: Profibus DP, 

Profinet, Ethernet 

• Moduł statystyczny, możliwość konfiguracji zgodnie 

z wymaganiami klienta

Inspektory skrzynek - cechy

{{{{{{{



Liniowy regulator przepływu
butelek

• Bezciśnieniowe skupianie pojedynczych 
butelek, sunących wzdłuż prowadnic

• Eliminuje luki pomiędzy butelkami

• Eliminuje zatory butelek przed taśmociągiem 
wejściowym maszyny nadrzędnej

typu BFC-01
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• Wysoki stopień regulacji

• Praca na liniach z wysokimi prędkościami 

• Regulator zapewnia efektywne i praktycznie bezpostojowe 

prowadzenie produkcji

Liniowy regulator przepływu
butelek- cechy
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• Modularna konstrukcja oprogramowania sterującego umożliwia jego 

wielostronne wykorzystanie 

w zakresie budowy maszyn nadrzędnych

• Krótkie czasy reakcji

Liniowy regulator przepływu
butelek- cechy
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• Migracje warzelni Huppmann 1 i Huppmann 2, z systemu Brewmaxx V4-Simatic S5 do wersji 

V7, S7-400 

• Raportowanie warek/Excel. Integracja MLM do Brewmaxx

• Migracja warzelni Czeska/Trójka (Coros) do wersji Brewmaxx 7. Obsługa stacji CIP

• Przebudowa kolektorów CIP 

• Dozowanie/zawracanie odpadów słodowych 

Projekty zrealizowane w oparciu o Brewmaxx
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• Stacja dozowania syropu

• Stacja dozowania kwasu fosforowego

• Integracja wag słodu (wagi MDJ Lucas/Siwarex) w sekwencjach 

transportowania słodu

• Modyfikacja regulacji wody do namaczania/śrutowania w Millstarach, wody 

do Kadzi filtracyjnej, chłodzenia brzeczki (ostre reżimy czasowe na osiągnięcie setpointów)

Projekty zrealizowane w oparciu o Brewmaxx
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Warzelnie HUPPMANN 1 
& HUPPMANN 2

System Brewmaxx 4-S5 w warzelniach 
Huppmann 1 and Huppmann 2 został 
zmigrowany do wersji V7, S7-400 
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Migracja
HUPPMANN 1 
i HUPPMANN 2 
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Migracja HUPPMANN 1 i HUPPMANN 2
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Migracja
HUPPMANN 1 
i HUPPMANN 2 



Migracja HUPPMANN 1 i HUPPMANN 2 
Baza danych
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Stacja syropu
- przyjęcie
- dozowanie
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Stacja kwasu
fosforowego
- przyjęcie
- dozowanie

{{{{{{{



Integracja wag słodowych (MDJ 
Lucas/Siwarex) 
w sekwencjach 
transportowania słodu

Integracja wag słodu
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Modyfikacja regulacji wody 
do namaczania/śrutowania 
w Millstarach, wody do Kadzi 
filtracyjnej, chłodzenia brzeczki 
(ostre reżimy czasowe 
na osiągnięcie setpointów)

Modyfikacja regulacji
wody
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Modyfikacja regulacji wody
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Odpady słodowe
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Pasteryzator

Napisanie i uruchomienie 
programu pasteryzatora 
w systemie OTAS- WinCC
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Propagacja, odbiór drożdży, automatyzacja 
bloków zaworowych.

Integracja w systemie urządzeń:

układu wyługowania chmielu,

karbonizatora,

produkcji wody odtlenionej,

układu dozowania olejków, syropu.

Propagatory
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Tankofermentory



Analiza zużycia mediów

EMI-media
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EMI-produkcja

Analiza programów sterujących 
całej produkcji- wyodrębnienie 
właściwych danych  dla 
nadrzędnego systemu EMI



• Monitoring instalacji chłodniczej całego browaru, 

bazujący na systemie SCADA  

• Ekstrakcja danych z programów sterujących browaru

• Zarządzanie zużyciem energii elektrycznej 

i medium chłodniczego.

Współczynnik chłodnictwa COP
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Współczynnik chłodnictwa COP



Dziękuję za uwagę


