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LISTA REFERENCYJNA 04/2016 
Merrid Controls Sp. z o.o. realizuje przedsięwzięcia w zakresie projektowania 
oraz wykonawstwa nowoczesnych i niezawodnych systemów automatyki 
i informatyki do zastosowań przemysłowych. Spółka koncentruje swoją działalność 
na projektach wdrażanych w branży paliw płynnych i gazu, energetyce oraz w przemyśle 
wydobywczym i chemicznym. 

Przemysł paliw płynnych i gazu 

1. Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o.: 

 Opracowanie i wdrożenie oraz rozbudowa i modernizacja systemów sterowania i nadzoru 
SAMER

®
TAS w dziewięciu Bazach Paliw (1999 ÷ 2016). 

 Opracowanie i wdrożenie oraz rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Spedycyjnego 
SAMER

®
Net (2012 ÷ 2016). 

 Prowadzenie serwisu i konserwacji systemów SAMER
®
TAS i SAMER

®
Net (od 2007). 

 System sterowania instalacją ppoż. w dwóch Bazach Paliw (2009, 2010). 

 System zabezpieczenia zbiorników magazynowych przed przepełnieniem w dwóch Bazach Paliw 
(2012 ÷ 2015). 

 System sterowania instalacją przeładunkową gazu płynnego (2010). 

2. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.: 

 Opracowanie i wdrożenie oraz rozbudowa i modernizacja systemów sterowania i nadzoru 
SAMER

®
TAS w trzynastu Terminalach Paliw (2002 ÷ 2016). 

 Opracowanie i wdrożenie oraz rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Spedycyjnego 
SAMER

®
Net (2009 ÷ 2016). 

 Prowadzenie stałego serwisu i konserwacji  systemów SAMER
®
TAS i SAMER

®
Net (od 2003). 

 Integracja systemów SAMER
®
TAS i SAP Oil&Gas (2007). 

3. GRUPA LOTOS S.A.: 

 Opracowanie i wdrożenie oraz rozbudowa i modernizacja systemów sterowania i nadzoru 
SAMER

®
TAS w czterech Bazach Paliw (2005 ÷ 2016). 

 Opracowanie i wdrożenie oraz rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Spedycyjnego 
SAMER

®
Net (2013 ÷ 2016). 

 Prowadzenie stałego serwisu i konserwacji  systemów SAMER
®
TAS i SAMER

®
Net (od 2008).  

4. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A.: 

 System sterowania, nadzoru i wizualizacji dla trzech Stacji Pomp (2001), 

 System sterowania, nadzoru i automatyzacji Terminala Naftowego w Gdańsku (w realizacji). 

5. Zakład Produkcji Etanolu „Goświnowice” Bioagra S.A.: 

 Opracowanie i wdrożenie oraz rozbudowa i modernizacja systemu SAMER
®
TAS do zarządzania i 

kontroli ruchu pojazdów oraz dostępu osób (2009 ÷ 2016). 

 Wsparcie techniczne, konserwacja i serwis systemu SAMER
®
TAS (od 2012). 

6. Zakład Produkcji Estrów w Tychach Bioagra Oil S.A.: 

 Opracowanie i wdrożenie oraz rozbudowa i modernizacja systemu SAMER
®
TAS do zarządzania i 

nadzoru ekspedycji samochodowej i kolejowej (2010 ÷ 2014, 2016). 

 Wsparcie techniczne i serwis systemu SAMER
®
TAS (od 2010). 

7. Inne projekty zrealizowane w branży paliw płynnych i gazu: 

 Wdrożenie oraz rozbudowa i modernizacja systemu pomiarów i automatyki dla Składu MPS nr 2 
w Siemirowicach (2005, 2012). 

 Wdrożenie oraz prowadzenie stałego serwisu, konserwacji sprzętu i oprogramowania systemu 
zarządzania i sterowania SAMER

®
TAS dla Terminala Ekspedycyjnego Orlen Oil Sp. z o.o. 

(od 2009). 

 Wdrożenie, rozbudowa i modernizacja oraz prowadzenie stałego serwisu sprzętu  
i oprogramowania systemu spedycyjnego SAMER

®
TAS dla Terminala Nalewczego  

Orlen Asfalt Sp. z o.o. (2008, 2012 ÷ 2014, serwis od 2009). 

 Wdrożenie, rozbudowa i modernizacja oraz prowadzenie stałego serwisu oprogramowania 

systemu sterowania i nadzoru SAMER
®
TAS dla Bazy Paliw Sp. z o.o. 

(2010, 2012 ÷ 2013, serwis od 2012). 

 Wdrożenie, rozbudowa i modernizacja systemu sterowania i nadzoru SAMER
®
TAS 

Bazy Paliw Orlen PetroTank Sp. z o.o. (2010, 2014). 

 Wdrożenie oraz rozbudowa i modernizacja systemu sterowaniai nadzoru SAMER
®
TAS Terminala 

Paliw dla Rafinerii w Trzebinia Orlen Południe S.A. ( 2012 ÷ 2015). 

 Wdrożenie systemu zarządzania i nadzoru SAMER
®
 15 XS Edition dla Terminala 

PachemTech Sp. z. o.o. (2013). 
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Przemysł energetyczny 

1. Elektrownia Połaniec S.A. – GDF SUEZ Energia Polska: 

 Wdrożenie oraz rozbudowa i modernizacja systemów automatyki: 

 dla wywrotnicy wagonowej i próbopobieraka (1997),  

 mazutowni (1998, 2002, 2009, 2010),  

 układu nawęglania (2003, 2005, 2011). 

2. Zespół Elektrociepłowni w Łodzi – Veolia Energia Łódź S.A.: 

 Wdrożenie oraz rozbudowa i modernizacja systemu elektronicznej ewidencji pojazdów 
oraz telewizji przemysłowej dla gospodarki biomasowej (2012, 2014). 

 Modernizacja systemu automatyki komory ciepłowniczej (2012). 

 Monitoring budynku techniczno-ruchowego oraz budynku socjalnego (2013). 

 Modernizacja i rozbudowa systemu zdalnego, bezobsługowego sterowania i monitorowania 
komór ciepłowniczych (2013-2016). 

 Modernizacja i rozbudowa systemu automatyki instalacji oleju rozpałkowego (2015), 

 Modernizacja i rozbudowa systemu automatyki stacji sprężonego powietrza w EC4 (2015 ÷ 2016). 

3. Inne projekty zrealizowane w branży energetycznej: 

 Modernizacja systemu automatyki kotła w Elektrociepłowni Możejki dla ORLEN Lietuva (2011). 

Przemysł wydobywczy – kopalnie węgla brunatnego 

1. PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów”: 

 Wdrożenie oraz rozbudowa i modernizacja Systemu Wydobywczego dla Pola Bełchatów  
oraz Pola Szczerców (1998 ÷ 2016). 

 Prowadzenie stałego serwisu Systemu Wydobywczego (od 2006). 

 Układy sterowania przenośników i wózków zrzutowych KTZ Pola Szczerców (2002 ÷ 2013), 

 Węzły sterujące do obsługi przenośników taśmowych (2006 ÷ 2011). 

2. Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” S.A.: 

 System zdalnego sterowania pompowni spągowej (1998). 

 Układ radiowej transmisji danych dla maszyn podstawowych O/Lubstów (2004). 

 System zdalnego sterowania układu odwodnienia O/Drzewce, O/Tomisławice, O/Jóźwin  
(2004, 2006, 2009, 2010). 

Przemysł chemiczny 

1. Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o.: 

 Wdrożenie oraz rozbudowa i modernizacja systemu automatyki GUTMER dla pras 
wulkanizacyjnych (2003, 2006 ÷ 2007, 2009 ÷ 2016). 

 Prowadzenie stałego serwisu systemu automatyki GUTMER (od 2006). 

 System sterowania dla linii mikserowej (2004). 

 System analizy przyczyn przestojów linii produkcyjnych (2009), 

 Interfejs pomiędzy systemem GUTMER a wytłaczarkami (2011). 

2. Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.: 

 Wdrożenie oraz rozbudowa i modernizacja systemu SAMER
®
TAS do sterowania i nadzoru 

procesów magazynowania i załadunku na Platformie Logistycznej (wdrożenie 2009, 2010 ÷ 
2016). 

 Układy automatyki dla wag przesypowych (2010). 

 Prowadzenie stałego serwisu systemu SAMER
®
TAS na Platformie Logistycznej (od 2013). 

3. Zakład PTA PKN ORLEN S.A. we Włocławku: 

 Wdrożenie oraz prowadzenie stałego serwisu systemu SAMER
®
TAS dla obsługi punktu 

załadowczego i magazynu Big-Bag  (od 2011).  

Ochrona środowiska 

1. Oczyszczalnia Ścieków „Południe” w Warszawie: 

 Wdrożenie oraz rozbudowa i modernizacja systemu sterowania i nadzoru Oczyszczalni Ścieków 
(2006, 2008, 2009). 

2. Oczyszczalnia Ścieków „Sitkówka” w Kielcach:  

 Wdrożenie oraz rozbudowa i modernizacja systemu automatyki Stacji Termicznej Utylizacji 
Osadów Ściekowych (2011, 2014). 

 Prowadzenie wsparcia technicznego i prac serwisowych systemu automatyki Stacji Termicznej 
Utylizacji Osadów Ściekowych (od 2015). 
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3. Oczyszczalnia Ścieków „Gdańsk – Wschód” – Rozbudowa i modernizacja systemu automatyki 
Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów (2012 ÷ 2016). 

4. Miejski Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi w Koninie – Projekt systemu 
automatyki dla Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (2013 ÷ 2015) 

Inne branże 

1. BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. w Łodzi – Wdrożenie oraz rozbudowa 
i modernizacja systemów monitorowania wydajności ciągów produkcyjnych oraz analizy przyczyn 
przestojów w Fabryce Suszarek oraz w Fabryce Zmywarek (2008, 2009, 2011 ÷ 2016). 

2. Procter & Gamble Polska Sp. z o.o. : 

 Zakład Produkcyjny Gillette Poland International w Łodzi:  

 System detekcji wodoru (2009), 

 System automatyki robota SYTRAMA (2009), 

 Rozbudowa systemu monitorowania produkcji ActivPlant (2010), 

 Modernizacja maszyn BAM (2011). 

 Zakład P&G w Aleksandrowie Łódzkim: 

 System automatyki instalacji wody procesowej – wdrożenie oraz rozbudowa i modernizacja 
(2008 ÷ 2015), 

 System detekcji pokrywy śnieżnej na dachach hal produkcyjnych (2010), 

 Wdrożenie systemu monitorowania mediów użytkowych UMS (2010), 

 Systemy wizyjne dla linii pakujących (2010, 2011), 

 Modernizacja układu sterowania myjni (2011), 

 Modernizacja układów synchronizacji osi maszyn pakujących (2010 ÷ 2014), 

 Rozbudowa i modernizacja systemów automatyki instalacji wsadowych SGP (2011), 

 System monitorowania linii produkcyjnych PROFICY (2011), 

 Modernizacja maszyn w zakresie układów bezpieczeństwa wg. kategorii SIL (2012 ÷ 2014), 

3. RUCH S.A.: 

 Wdrożenie, rozbudowa i modernizacja systemu do obsługi zwrotów prasy w szesnastu Centrach 

Logistycznych (2012 ÷ 2016), prowadzenie serwisu systemu (od 2013). 

 System ewidencji magazynowej i fakturowania SEMPRe (2015 ÷ 2016). 

4. Zakład Przetwarzania Celulozy Weyerhaeuser w Gdańsku: 

 Systemy automatyki instalacji produkcyjnych (2012 ÷ 2015), 

 Układy bezpieczeństwa dla instalacji produkcyjnych (2014 ÷ 2015). 

5. Inne projekty: 

 Modyfikacja systemu zarządzania i kontroli transportu bagaży na lotnisku w Shannon (2009). 

 System akwizycji danych z maszyn drukarskich dla Wydawnictwa Bauer (2013). 

 System sterowania oświetlenia stanowisk postojowych w Międzynarodowym Porcie Lotniczym 
„Katowice” w Pyrzowicach (2015). 

 


