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Monitorovací a řídící systémy průmyslových procesůMonitorovací a řídící systémy průmyslových procesů

Reference firmyReference firmy

Informační a řídící systémyInformační a řídící systémy

Automatické vzorkovače a zpracovatelské 
linky odebraných vzorků kusovitých 
materiálů.

Automatické vzorkovačeAutomatické vzorkovače

Studie, projekce, 
tvorba, nasazení a další 
rozvoj informačních 
(monitorovacích) a 
řídících systémů 
průmyslových procesů.



Severočeské doly a. s., Doly Nástup Tušimice, Česká republika.

Aplikace systému řízení kvality uhlí v části těžby, zpracování, skládkování a expedice uhlí na povrchovém 
dole.

Tento systém řízení chodu technologie dolu z hlediska produkce požadované kvality uhlí zpracovává 
informace z geologického a báňského modelu lokality a porovnává je se skutečným stavem v technologii a 
požadavky na kvalitu a množství uhlí na výstupu z dolu (odbyt uhlí po vagónech pro maloodběratele a elektrárny a 
teplárny, odbyt po pasech na elektrárnu Tušimice). Systém určuje požadavky na těžbu, zpracování a skládkování 
uhlí, tyto požadavky upravuje podle momentální situace v technologii. Sledují se zařízení technologie a zásoby uhlí, 
stav kapacitních skládek uhlí, vyhotovují se expediční doklady a protokoly o výrobě, systém je propojen s laboratoří 
dolu (OŘKJ), s podnikovým informačním systémem, systémem expedice (nakládky), atd.

Pro snímání kvality a množství dopravovaného uhlí jsou instalovány na rypadlech (velkostrojích), skládkových 
strojích, porubních pásových dopravnících a pásových dopravnících technologie dalšího zpracování uhlí měřící 
zařízení:

· Kontinuální bezkontaktní gamapopeloměry typu GE pro stanovení obsahu popela a výhřevnosti, 
· Kontinuální pásové váhy pro měření množství dopravovaného uhlí technologií, 
· Kontinuální bezkontaktní měření obsahu síry v uhlí typu NASU, 
· Kontinuální bezkontaktní měření obsahu síry v uhlí typu Solas, 
· Diskontinuální rychloanalyzátory typu Leco pro stanovení obsahu síry, 
· Diskontinuální rychloanalyzátory typu MiniPal Philips pro stanovení obsahu síry, 
· Diskontinuální gamapopeloměry typu GE pro stanovení obsahu popela a výhřevnosti, 
· V technologii skládky jsou instalovány vzorkovací zařízení firmy MIP pro odběr a úpravu vzorků uhlí z 

dopravníkových pásů. 
Jsou snímány chody a nastavení zařízení technologie dopravy uhlí, a to komunikací s řídícími systémy 

technologických celků nebo instalovaným vlastním sběrem dat v elektro rozvodnách. Informace snímané z 
těžebních velkostrojů a skládkových strojů a požadavky na těžbu od operátora z dispečinku řízení jsou přenášeny 
bezdrátovým (radiovým) přenosem.

Informace jsou zpracovávány a distribuovány počítačovou sítí na jednotlivá pracoviště systému řízení kvality 
a výroby uhlí a dále do informačního podnikového systému a manažerského řídícího systému (pracoviště odbytu, 
hlavního energetika, laboratoře - OŘKJ, přípravy výroby, hlavního geologa dolu, hlavního dispečera řízení těžby, 
dispečera řízení kvality, směnového inženýra, atd.).

Tento řídící systém byl dodán firmou MIP jako celek, včetně projekce, hmotných dodávek elektro, výpočetní 
techniky, kabeláží a čidel. Dále pak software sběru dat, komunikací a přenosů, zpracování a archivace dat a 
nadstavbových prezentačních uživatelských programových bloků. Systém je dále inovován dle požadavků 
konečného uživatele na potřeby výroby a změn technologie, s rozvojem měřící techniky a se zaváděním nových 
technologii na trhu ICT.

Informační a řídící systém kvality uhlí (paliva)Informační a řídící systém kvality uhlí (paliva)

Severočeské doly a. s., Doly 
Bílina, Česká republika.

Aplikace systému řízení kvality uhlí v 
části těžby, zpracování, skládkování a 
expedice uhlí na povrchovém dole. Dále pak v 
části úpravy a expedice uhlí na úpravně uhlí 
Ledvice.

Tento systém podporuje řízení chodu 
technologie dolu a úpravny uhlí z hlediska 
produkce požadované kvality uhlí jako vstupu 
do úpravny uhlí a výstupu (expedice) z úpravny 
uhlí (odbyt uhlí po vagónech a autech pro 
maloodběratele a elektrárny a teplárny, odbyt 
po pasech na elektrárnu Ledvice). Pro snímání 

kvality a množství dopravovaného uhlí jsou instalovány na rypadlech (velkostrojích), skládkových strojích a 
pásových dopravnících technologie dalšího zpracování a úpravy uhlí měřící zařízení:

· Kontinuální bezkontaktní gamapopeloměry typu GE pro stanovení obsahu popela a výhřevnosti, 
· Kontinuální pásové váhy pro měření množství dopravovaného uhlí technologií, 
· Kontinuální bezkontaktní měření obsahu síry v uhlí typu Solas, 
· Diskontinuální rychloanalyzátory typu MiniPal Philips pro stanovení obsahu síry, 
· Diskontinuální gamapopeloměry typu GE pro stanovení obsahu popela a výhřevnosti, 
· Vzorkovací zařízení firmy MIP pro odběr a úpravu vzorků uhlí z dopravníkových pásů. 
Jsou snímány chody a nastavení zařízení technologie dopravy uhlí, a to komunikací s řídícím systémem 

technologie pásové dopravy uhlí. Informace snímané z těžebních velkostrojů a skládkových strojů jsou přenášeny 
bezdrátovým přenosem – jedná se o měření kvality a množství dopravovaného uhlí, napětí konstrukcí a polohy.



Informace jsou zpracovávány a distribuovány počítačovou sítí na jednotlivá pracoviště systému řízení kvality 
a výroby uhlí a dále do informačního podnikového systému a manažerského řídícího systému.

Tento řídící systém byl dodán firmou MIP jako celek, včetně projekce, hmotných dodávek elektro, výpočetní 
techniky, kabeláží a čidel. Dále pak software sběru dat, komunikací a přenosů, zpracování a archivace dat a 
nadstavbových prezentačních uživatelských programových bloků. Systém je dále inovován dle požadavků 
konečného uživatele na potřeby výroby a změn technologie, s rozvojem měřící techniky a se zaváděním nových 
technologii na trhu ICT.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Divize Jiří, Česká republika.

Aplikace systému řízení kvality uhlí v části těžby, zpracování, skládkování a expedice uhlí na povrchovém 
dole.

Tento systém řízení chodu technologie dolu z hlediska produkce požadované kvality uhlí zpracovává 
informace z geologického a báňského modelu lokality a porovnává je se skutečným stavem v technologii a 
požadavky na kvalitu a množství uhlí na výstupu z dolu (odbyt uhlí po vagónech pro maloodběratele, elektrárny, 
teplárny a palivový kombinát). Systém určuje požadavky na těžbu, zpracování a skládkování uhlí, tyto požadavky 
upravuje podle momentální situace v technologii. Sledují se zařízení technologie a zásoby uhlí, stav kapacitní 
skládky uhlí, vyhotovují se expediční doklady a protokoly o výrobě, systém je propojen s provozní laboratoří dolu a 
centrální laboratoří (OŘKJ), s podnikovým informačním systémem (databáze ORACLE), systémem expedice 
(nakládky), atd.

Pro snímání kvality a množství dopravovaného uhlí jsou instalovány na rypadlech (velkostrojích), porubních 
pásových dopravnících a pásových dopravnících technologie dalšího zpracování uhlí měřící zařízení:

· Kontinuální bezkontaktní gamapopeloměry typu GE pro stanovení obsahu popela a výhřevnosti, 
· Kontinuální pásové váhy pro měření množství dopravovaného uhlí technologií, 
· Diskontinuální rychloanalyzátory typu MiniPal Philips pro stanovení obsahu síry, 
· Diskontinuální rychloanalyzátory typu PAR pro stanovení obsahu popela, 
· Diskontinuální rychloanalyzátory typu PAR pro stanovení obsahu síry, 
· V technologii nakládacích stanic jsou instalovány vzorkovací zařízení firmy MIP pro odběr a úpravu vzorků 

uhlí z dopravníkových pásů. 
Jsou snímány chody a nastavení zařízení technologie dopravy uhlí, a to komunikací s řídícím systémem 

technologie pásové dopravy uhlí. Informace snímané z těžebních velkostrojů a skládkových strojů jsou přenášeny 
bezdrátovým (radiovým) přenosem.

Informační a řídící systém kvality uhlí (paliva)Informační a řídící systém kvality uhlí (paliva)

Informace jsou zpracovávány a distribuovány 
počítačovou sítí na jednotlivá pracoviště systému řízení 
kvality a výroby uhlí a dále do informačního podnikového 
systému a manažerského řídícího systému.

Systém řízení kvality uhlí je dále propojen s řídícím 
systém automatického přestavování rozdělovacích klapek 
na dvou porubních linkách (linkách řezu), který zajišťuje na 
základě kontinuálního měření kvality dopravovaného uhlí 
automatické přestavení klapky pro rozdělení 
dopravovaného materiálu na uhlí a odpad (skrývku, hlínu), 
převážně pak při těžbě ze závalových polí.

Tento řídící systém kvality uhlí byl dodán firmou MIP 
jako celek, včetně projekce, hmotných dodávek elektro, 
výpočetní techniky, kabeláží a čidel. Dále pak software 
sběru dat, komunikací a přenosů, zpracování a archivace 
dat a nadstavbových prezentačních uživatelských 
programových bloků. Systém je dále inovován dle 
požadavků konečného uživatele na potřeby výroby a 
změn technologie, s rozvojem měřící techniky a se 
zaváděním nových technologii na trhu ICT.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. 
s., Divize Družba, Česká republika.

Aplikace systému řízení kvality uhlí v části těžby, 
zpracování a expedice uhlí na povrchovém dole.

Tento systém podporuje řízení chodu technologie 
dolu z hlediska produkce požadované kvality uhlí na 
výstupu z dolu (odbyt uhlí po vagónech pro 
maloodběratele a elektrárny a teplárny). Systém určuje



požadavky na těžbu a zpracování, tyto požadavky upravuje podle momentální situace v technologii. Sledují se 
zařízení technologie, systém je propojen s podnikovým informačním systémem (databáze ORACLE).

Pro snímání kvality a množství dopravovaného uhlí jsou instalovány na pásových dopravnících technologie 
zpracování uhlí měřící zařízení:

· Kontinuální bezkontaktní gamapopeloměry typu GE pro stanovení obsahu popela a výhřevnosti. 
Jsou snímány chody a nastavení zařízení technologie dopravy uhlí a měření čidel, a to instalovaným 

distribuovaným sběrem dat firmy MIP.
Informace jsou zpracovávány a distribuovány počítačovou sítí na jednotlivá pracoviště systému řízení kvality 

a výroby uhlí a dále do informačního podnikového systému a manažerského řídícího systému.
Systém řízení kvality uhlí je dále propojen s řídícím systém automatického přestavování rozdělovacích klapek 

na dvou porubních linkách (linkách řezu), který zajišťuje na základě kontinuálního měření kvality dopravovaného 
uhlí automatické přestavení klapky pro rozdělení dopravovaného materiálu na uhlí a odpad (skrývku, hlínu), 
převážně pak při těžbě ze závalových polí.

Tento řídící systém kvality uhlí byl dodán firmou MIP jako celek, včetně projekce, hmotných dodávek elektro, 
výpočetní techniky, kabeláží a čidel. Dále pak software sběru dat, komunikací a přenosů, zpracování a archivace 
dat a nadstavbových prezentačních uživatelských programových bloků. Systém je dále inovován dle požadavků 
konečného uživatele na potřeby výroby a změn technologie, s rozvojem měřící techniky a se zaváděním nových 
technologii na trhu ICT.

Mostecká uhelná a. s., Závod Kopisty, Česká republika.

        Aplikace systému řízení kvality uhlí v části těžby, zpracování, skládkování a expedice uhlí na povrchovém dole.
Informace z technologie jsou sbírány PLC stanicí. Jde o centrální sběr dat, neboť jednotlivé vstupní signály 

jsou přivedeny do jedné rozvodny (PLC firmy Siemens, SRN).
Pro snímání kvality a množství dopravovaného uhlí jsou instalovány na pásových dopravnících technologie 

zpracování uhlí měřící zařízení:
· Kontinuální bezkontaktní gamapopeloměry typu GE pro stanovení obsahu popela a výhřevnosti, 
· Kontinuální pásové váhy pro měření množství dopravovaného uhlí technologií, 
· Kontinuální síroměr pro stanovení obsahu síry. 
Pracoviště systému řízení kvality uhlí:
· dispečink řídící chod technologie, 
· hlavní dispečink řídící těžbu lomu.

Mostecká uhelná a. s., Lom Vršany, Česká republika

Informační a řídící systém kvality uhlí (paliva)Informační a řídící systém kvality uhlí (paliva)

Aplikace systému řízení kvality uhlí v části těžby, 
zpracování a skládkování uhlí na povrchovém dole.

Systém sleduje množství a kvalitu uhlí těženého na 
rypadlech, chod a nastavení celé technologie a výstup 
uhlí z technologie. Archivuje měřené hodnoty a 
zpracovává je systémem bilancování.

Informace z technologie jsou sbírány PLC stanicí 
(centrální sběr dat, stanice FPC405 firmy FESTO, 
Rakousko).

Pro snímání kvality a množství dopravovaného uhlí 
jsou instalovány na rypadlech (velkostrojích),



skládkovém stroji a pásových dopravnících technologie dalšího zpracování uhlí měřící zařízení:
· Kontinuální bezkontaktní gamapopeloměry typu GE pro stanovení obsahu popela a výhřevnosti, 
· Kontinuální pásové váhy pro měření množství dopravovaného uhlí technologií, 
· Kontinuální síroměr pro stanovení obsahu síry. 
Informace snímané z těžebních velkostrojů a skládkového stroje jsou přenášeny bezdrátovým (radiovým) 

přenosem.
Informace jsou zpracovávány a prezentovány na pracovišti řízení kvality uhlí.

Důl Petřvald, Ostrava, Česká republika.

Systém sledování množství a kvality expedovaného uhlí na dole.
Pro snímání kvality uhlí je instalován 1 kus kontinuálního bezkontaktního gamapopeloměru typu GE pro 

stanovení popelu a výhřevnosti na pase v části expedice uhlí. Informace jsou zpracovávány a prezentovány na 
pracovišti dispečera.

Elektrárna Počerady, Česká republika

Systém sledování kvality uhlí při zauhlování elektrárny.
Systém sleduje množství a kvalitu uhlí přicházející na skládky a do kotlových zásobníků. Sleduje celý běh 

technologie, vyhodnocuje doby chodu zařízení, archivuje měřené hodnoty a zpracovává je systémem bilancování.
Informace z technologie jsou sbírány PLC stanicí (centrální sběr dat, stanice FPC405 firmy FESTO, 

Rakousko).
Pro snímání kvality a množství dopravovaného uhlí jsou instalovány na pásových dopravnících technologie 

dopravy uhlí před skládkou a na vstupech do kotlových zásobníků měřící zařízení:
· Kontinuální bezkontaktní gamapopeloměry typu GE pro stanovení obsahu popela a výhřevnosti, 
· Kontinuální pásové váhy pro měření množství dopravovaného uhlí technologií. 
Informace jsou zpracovávány a prezentovány na pracovišti řízení zauhlování elektrárny.

Elektrárna SOMA, TEK, Turecko.

Systém sledování kvality uhlí při zauhlování elektrárny.
Systém sleduje množství a kvalitu uhlí přicházející na skládku. Obsluha podle okamžité kvality přicházejícího 

uhlí toto uhlí ukládá do potřebných sektorů skládky a vede o nich záznam v tzv. "skládkových mapách", které slouží 
pro míchání uhlí při zauhlování kotlových zásobníků. Zařízení vyhotovuje doklady o kvalitě dodávaného uhlí a 
archivuje je.

Informace z technologie jsou sbírány pro svůj malý počet kartou ve vyhodnocovacím počítači (centrální sběr 
dat, karta firmy ADVANTECH). Pro vyhodnocení kvality uhlí jsou instalovány 2 kusy kontinuálního bezkontaktního 
gamapopeloměru typu GE pro stanovení popelu a výhřevnosti na pasech před skládkou uhlí, jsou snímány stavy 
zařízení technologie.

Informace jsou zpracovávány a prezentovány na pracovišti řízení zauhlování elektrárny. Výpočetní technika 
je v průmyslovém provedení, výrobce firma KONTRON (SRN).

Informační a řídící systém kvality uhlí (paliva)Informační a řídící systém kvality uhlí (paliva)



Severočeské doly a. s., Doly Nástup Tušimice, Česká republika - drtírna uhlí.

Aplikace řízení technologie dopravy a zpracování v třídírně a drtírně uhlí.
Tento řídící systém pásové dopravy, drtičů a třídičů uhlí zahrnuje ovládání (řízení) 120 zařízení a jejich 

křížových provozů (nastavení zařízení), přejezdů a otočí. Jedná se o řízení přísunových linek uhlí ze dvou lomů, 
řízení drtících linek těžného uhlí, technologie velkokapacitní skládky včetně skládkového stroje, zauhlování 
povrchových a nakládacíh zásobníků a elektrárny Tušimice.

Řízení je provedeno technologickými stanicemi Mitsubishi distribuovanými do 6 rozvoden. Tyto stanice jsou 
propojeny optickou sítí. Na nadřazený řídící vizualizační systém na velínu řízení technologie (velín ÚDUT) jsou 
napojeny přes technologickou síť s komunikačním protokolem Profibus. Vybavení rozvoden rozvaděči, napojení na 
ovládání zařízení a čidla v technologii, lokální ovládání panely a terminály byly dodávkou firmy MIP.

Nadřazené dispečerské pracoviště je vybaveno operátorskými stanicemi pro vizualizaci a řízení technologie. 
Je tvořeno operátorskými stanicemi (počítači) komunikující po technologické síti Profibus. Technologie je ovládána 
obsluhou velínu z těchto stanic, které vizualizují formou technologických schémat, tabulek a grafů řízené zařízení 
technologie. Vizualizace je provedena jako velkoplošná projekce projektory Barco. Systém archivuje alarmová 
hlášení, reakce obsluhy a odborné údržby, s možností pozdějšího prohlížení a kontroly. Řídící systém je napojen na 
systém sledování kvality uhlí KSSK vybudovaný firmou MIP a další navazující informační a řídící podnikové 
systémy (systém expedice uhlí, kolejový vážní systém vagónů, řídící systém dálkové pásové dopravy).

Tento řídící systém byl dodán firmou MIP jako celek, včetně projekce, hmotných dodávek elektro, výpočetní 
techniky, kabeláží, čidel a vlastní stavby dispečinku.

Severočeské doly a. s., Doly Nástup Tušimice, Česká republika - skládka uhlí.

Aplikace řízení technologie dopravy, odebírání a ukládání uhlí na velkokapacitní skládku.

Řídící systémy technologických procesůŘídící systémy technologických procesů

Tento řídící systém pásové dopravy, 
děl ících a výsuvových hlav a dvou 
kombinovaných skládkových strojů sestává z 
ovládání (řízení) 30 zařízení a jejich křížových 
provozů (nastavení). Technologie obsahuje dvě 
dělící hlavy, které se mohou pod materiálem 
přestavovat a měnit tak různě dopravní cesty, s 
řízením dělícího poměru sypání. Pro ukládání a 
odebírání uhlí z hromad skládky slouží dva 
kombinované skládkové stroje, které jsou 
napojeny na řídící systém technologie skládky.

Te c h n o l o g i e  j e  ř í z e n a  d e s e t i  
technologickými stanicemi Mitsubishi 
distribuovanými do jednotlivých rozvoden 
zařízení dálkové pásové dopravy a do 
trafostanic. Stanice jsou propojeny optickou sítí 
a vybaveny terminály pro vstup odborné údržby 
v rozvodnách do řídícího systému.

Nadřazené dispečerské pracoviště je 
tvořeno operátorskými stanicemi (počítači) s 
vizualizací, zpracováním a archivací informací 
z řídícího systému. Slouží pro ovládání 
technologie a vstup obsluhy a odborné údržby 
do řídícího systému. Zobrazení základních 
informací je provedeno velkoplošnou projekcí 
projektorem Barco. Dispečerské pracoviště je

propojeno s technologickými stanicemi sítí Ethernet. Stejnou sítí je propojeno se systémem sledování kvality 
uhlí a uloženého uhlí na skládce KSSK instalovaného firmou MIP.

Severočeské doly a. s., Doly Nástup Tušimice, Česká republika - čerpací stanice.

Aplikace vzdáleného bezdrátového řízení čerpacích stanic na povrchovém dole.
Tento systém slouží ke sledování stavu hladin vody v záchytných nádržích, k měření průtoku vody v potrubích, 

ke sledování nastavení ventilů, apod. V případě technologických potřeb má pak obsluha možnost dálkově změnit 
parametry pro automatické ovládání zařízení (čerpadla, ventily) nebo přímo vyslat povel pro zapnutí nebo vypnutí 
zařízení. V první etapě byly do tohoto systému zapojeny 3 stanice, předpokladem je zapojení cca 30 stanic.

Ovládání zařízení sledované stanice a vyhodnocování měřených veličin je realizováno pomocí PLC systému, 
ve kterém jsou také připravována data pro přenos do nadřazeného systému. Spojení s nadřazeným systémem je



provedeno pomocí všesměrové rádiové datové sítě s rádiomodemy firmy RACOM, Nové Město na Moravě, 
ČR.

Nadřazený sytém je tvořen dvěma počítači, na kterých je instalována vizualizační aplikace v prostředí CITECT 
v 5.20. Ke stanici I/O Server je připojen rádiomodem, který zajišťuje spojení na stanice v lomu. Na tomto počítači se 
archivují alarmy, trendy historie událostí a alarmů, zásahy uživatele. Tato data jsou pak prostřednictvím podnikové 
sítě poskytována stanici Manager, na které je možno sledovat všechny stavy, ale bez možnosti zásahu do řízení.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Divize Jiří, Česká republika.

Aplikace automatického řízení klapek rozdružování (rozdělování) těživa (uhlí) dle kvality na povrchovém dole.
V této aplikaci je instalován řídící systém automatického přestavování rozdělovacích klapek na dvou 

porubních linkách (linkách řezu), který zajišťuje na základě kontinuálního měření kvality dopravovaného uhlí 
automatické přestavení klapky pro rozdělení dopravovaného materiálu na uhlí a odpad (skrývku, hlínu), převážně 
pak při těžbě ze závalových polí. K měření kvality uhlí se používá kontinuálního bezkontaktního popeloměru. Řídící 
systém je propojen se systémem sledování kvality uhlí KSSK vybudovaný firmou MIP, z kterého přebírá požadavky 
na řízení rozdružovacího procesu.

Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Divize Družba, Česká republika.

Aplikace automatického řízení klapek rozdružování (rozdělování) těživa (uhlí) dle kvality na povrchovém dole.
V této aplikaci je instalován řídící systém automatického přestavování rozdělovacích klapek na dvou 

porubních linkách (linkách řezu), který zajišťuje na základě kontinuálního měření kvality dopravovaného uhlí 
automatické přestavení klapky pro rozdělení dopravovaného materiálu na uhlí a odpad (skrývku, hlínu), převážně 
pak při těžbě ze závalových polí. K měření kvality uhlí se používá kontinuálního bezkontaktního popeloměru. Řídící 
systém je propojen se systémem sledování kvality uhlí KSSK vybudovaný firmou MIP, z kterého přebírá požadavky 
na řízení rozdružovacího procesu.

Řídící systémy technologických procesůŘídící systémy technologických procesů
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ALPIQ Generation (CZ), s. r. o., Kladno, Česká republika :
  

? automatická vzorkovací stanice s rotačním odběrem 0-40 mm na zauhlovacím páse G1 kotlových 
zásobníků,

? automatická vzorkovací stanice s rotačním odběrem 0-40 mm na zauhlovacím páse G2 kotlových 
zásobníků,

? společná linka zpracování odebraného vzorku 0-10 mm a 0-3 mm v zatepleném temperovaném opláštění.

Dalkia Česká republika, a.s., Divize Karviná, závod TČA, Česká republika :
  

? automatická vzorkovací stanice s rotačním odběrem 0-40 mm/160 (t/hod.) na zauhlovacím páse kotlových 
zásobníků.

  
Severočeské doly, a. s., Doly Nástup Tušimice, Česká republika :
  

? automatická vzorkovací stanice s rotačním odběrem uhlí 0 - 40 mm/4500 (t/hod.) na vstupním pásu Pd S2 na 
homogenizační skládku,

? automatická vzorkovací  stanice s rotačním odběrem uhlí 0 - 40 mm/5000 (t/hod.) na výstupním pásu Pd S6 
z homogenizační skládky.

  
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s., Divize Jiří, Česká republika :
   

? automatická vzorkovací stanice s rotačním odběrem uhlí 0 - 40 mm/1200 (t/hod.) a odběr 0 - 350 mm/1200 
(t/hod.) na vstupním pásu na nakládací stanici NSII Pd C2,

? automatická vzorkovací  stanice s rotačním odběrem uhlí 0 - 40 mm/1200 (t/hod.) a odběr 0 - 350 mm/1200 
(t/hod.) na vstupním pásu na nakládací stanici NSII Pd D7,

? automatická vzorkovací  stanice s rotačním odběrem uhlí 0 - 40 mm/1200 (t/hod.) a odběr 0 - 350 mm/1200 
(t/hod.) na vstupním pásu na nakládací stanici NSIIa Pd A2,

? automatická vzorkovací  stanice s rotačním odběrem uhlí 0 - 40 mm/1200 (t/hod.) a odběr 0 - 350 mm/1200 
(t/hod.) na vstupním pásu na nakládací stanici NSIIa Pd B2.

  

Severočeské doly, a. s., Doly Bílina, Česká republika :
   

? automatická vzorkovací  stanice s korečkovým odběrem uhlí na páse N5,
? automatická vzorkovací  stanice s korečkovým odběrem uhlí na páse N6,
? automatická vzorkovací  stanice s korečkovým odběrem uhlí na vstupním páse na skládku mourů.

  
Teplárna Přívoz, Dalkia Morava, a.s. Ostrava, Česká republika:
   

? automatická vzorkovací stanice s rotačním odběrem uhlí 0 - 20 mm na pásu, který zauhluje kotlové 
zásobníky teplárny.

Mostecká uhelná, a.s., Česká republika:
   

? realizace šesti kusů automatické vzorkovací stanice uhlí společně s TÚ Liberec.

   
Poběžovice, Česká republika:
   

? realizace dvou kusů automatické vzorkovací stanice pro odběr vzorků drceného živce.

 
Krásno, Česká republika:
   

? realizace automatické vzorkovací stanice pro odběr vzorků drceného granitu.

   
Elektrárna Burštýn, Ukrajina :
   

? dvě instalace automatické vzorkovací stanice s korečkovým odběrem uhlí na zauhlovacích  pasech 
elektrárny.

   
Elektrárna SOMA, Turecko :
   

? zařízení pro sledování  vstupních vzorků uhlí na elektrárně SOMA, Turecko. 
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