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REFERENCJE
dla

coNTRoL sERVlcE ,

z siedzibą w: 30-732 Kraków, ul. Płk. Dąbka 17

Zfirmą CONTROL-SERVlCE współpracujemy od 2003 roku w zakresie automatyzacji procesów
technologicznych oraz dostawy urządzeń AKPiA oraz serwisu.

W ciągu ostatnich kilku lat firma CONTROL-SERVICE zrealizowała dla Nas następujące systemy
sterowania produkcją wsadową lnBatch na Platformie Systemowej Wonderware :

L. System sterowania wydziałem produkcji farb chlorokauczuków - Wydział Produkcyjny P2

w Brzeźnicy -2073 r.

2. System sterowania wydziałem produkcji farb chlorokauczuków - Wydział Produkcyjny P2

w Brzeźnicy, część 2 - 2OL4 r.

3. Budowa nowej liniitechnologicznej farb wodnych na Wydziale Produkcyjnym P4 w Lubzinie -
2018 r.

Obecnie firma CONTROL-SERV|CE wykonuje system produkcji wsadowej lnBatch dla Wydziału
Produkcyjnego P3 w Pustkowie, gdzie odbywa się m.in. produkcja białych farb emulsyjnych i szpachli
zarówno suchej, jak i mokrej.

Dzięki wyżej wymienionym rozwiązaniom możemy łatwo modyfikować portfolio produktów

oraz zagwarantować ich wysoką i powtarzalną jakość.

W trakcie realizacjiw/w zadań, inżynierowie firmy CONTROL-SERVlCE wykazali się dużą wiedzą
i doświadczeniem oraz sprawnością organizacyjną i terminowością. Dostarczone systemy są zgodne

z nowoczesnymi standardami i spełniają Nasze oczekiwania,

Firma zapewnia wysokiej jakości serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, zdalny
i obiektowy. Kadra CONTROL-SERVlCE jest zawsze otwarta na wprowpdzanie modyfikacji
dostarczonych systemów, pozwalających na lepsze dopasowanie ich do Naszych potrzeb.

Polecamy firmę CONTROL-SERVICE jako solidnego i wiarygodnego partnera przy realizacji

kompleksowych zada ń inwestycyjnych.
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