
сторінка 1 / 32

TeraWat Group
Комплексні рішення

в області автоматизації

виробництва
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Зміст

1. Структура групи компаній.

2. Місія і бачення TeraWatt Group.

3. Загальна інформація про групу компаній.

4. Галузі промисловості, в яких ми працюємо.

5. Вендори, на базі яких ми будуємо свої рішення.

6. Можливості групи компаній для роботи з закордонними замовниками / 

генеральними підрядниками.

7. Портфоліо з найбільш цікавих проектів, реалізованих компаніями:

❑ агломераційний цех;

❑ система кондиціонування і вентиляції;

❑ котлоагрегат;

❑ система змішування сухих сумішей;

❑ архів параметрів роботи доменнго цеху.
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Про групу компаній TeraWatt Group

ТОВ «Азов Контролз»
http://azov-controls.com

ТОВ «Автоматизація»
http://automation-twg.com

проектування, розробка проектної документації, створення комплексних

систем "під ключ", поставка обладнання автоматизації і засобів АСУТП.

ТОВ «М ТЕХНОЛОГІЯ»
http://m-technology.com.ua

розробка проектної документації, планування процесів для систем 

охолодження, систем зворотного водопостачання,

металургійних процесів.

TeraWatt Solutions GmbH
http://terawatt-solutions.de

надання товарів і послуг для промислових

підприємств, автоматизація виробничих процесів

по всьому світу.

http://azov-controls.com/
http://automation-twg.com/
http://m-technology.com.ua/
http://terawatt-solutions.de/
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Ми рухаємо вперед бізнес наших

замовників, втілюючи в життя якісні,

інноваційні та ефективні рішення в

області систем управління

технологічними процесами.

Ми та компанія, яка прагне бути на

крок попереду потреб наших

замовників.

Якість - це основа нашої роботи.

Відповідальність, ділова репутація і

орієнтація на результат.

Новаторство. Ви ставите перед нами

завдання - ми знаходимо рішення.

Ефективність.

Професіоналізм.

Наші мисія, візія та цінності
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Основные направления деятельности: 

▪ проєктування систем автоматизації, електроприводу, електрозабезпечення;

▪ розробка програмного забезпечення для платформ основних вендорів:

Rockwell Automation, Schneider Electric, Siemens.

▪ виробництво шаф управління;

▪ пуско-налагоджувальні роботи;

▪ комплексна реалізація та введення в експлуатацію систем автоматизації;

▪ розробка технологій IoT, впровадження інструментів AR.

TeraWatt Group має мережу представництв в                  

Україні (8 міст) та в Німеччині: 

- головний офіс м. Маріуполь;

- офіс у Німеччині: м. Дюссельдорф.

- офіси в Україні: м. Харків, м. Запоріжжя, м. Дніпро, м. Кривий Ріг. 

- представникив м. Київ, м. Біла Церква, м. Львів.

Власне виробництво шаф управління: м. Маріуполь. 

Рік заснування: 2004

Про групу компаній TeraWatt Group
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З 2004 року спеціалістами TeraWatt Group реалізовано більше 120
проєктів в різних галузях промисловості, серед яких:

Категорія проєктів
Виконано 

(виконується*)

Системи охолодження доменних печей 10(1)

Управління електрогідравлічними механізмами ливарного двору 8

Системи контролю теплоз'єму з систем охолодження доменної печі 5

Автоматизація та електрозабезпечення агломераційних машин 8(2)

Управління котлоагрегатами 5

Газоочисні та аспіраційні установки 8(2)

Центральні пульти управління виробничими цехами 6

Системи автоматичного регулювання та захисту турбоповітродувок 2

Системи управління коксовими машинами 3

Досвід в реалізації проєктів:

Інженерний потенціал TeraWatt Group
Загальний штат TeraWatt Group налічює більше 200 чоловік, серед яких:

▪ інженери-проєктувальники в області розробки проектної документації КВП, АСУТП, силового

електрообладнання, електропостачання, електроосвітлення;

більше 30 чоловік

▪ інженери-програмісти з розробки ПЗ для ПЛК, ПО для засобів візуалізації, по розробці IoT технологій; більше 20 чоловік

▪ інженери-технологи з енергетики, щодо захисту повітряного басейну, по доменному напрямку,
по системам охолодження печей, по системам аспірації, вентиляції та кондиціонування;

більше 90 чоловік

▪ інженери-будівельники з проектування металевих конструкцій, з розробки залізобетонних конструкцій,
архітектори.

більше 25 чоловік

Галузі, в яких ми працюємо:

Металургія

Енергетика
Харчова 

промисловість

Хімія та 

нафтохімія

Виробництво товарів 

народного споживання
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Географія реализації проєктів

TeraWatt Group 
❑ TeraWatt Group має досвід робіт і реалізації комплексних

рішень в наступних країнах:

▪ Україна;

▪ країни Європи;

▪ Білорусь;

▪ Казахстан;

▪ Пакистан;

▪ Росія;

▪ Індія;

▪ Мексика.

❑ Власний логістичний департамент забезпечує своєчасну
доставку в будь-яку з країн СНД, Європи та світу.

❑ Наявність німецької компанії в групі компаній забезпечує відповідний рівень взаємодії з
європейськими клієнтами, включаючи страхування, фінанси і т.д.
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Компетенції TeraWatt Group в області реалізацій систем автоматизації для різних 
технологічних процесів включають такі види діяльності:

❑ розробка проектної документації (стадії П, РД) по системам автоматизації, електричної
частини, включаючи такі розділи:

▪ шафи управління (завдання на виготовлення ПКУ);

▪ електропривод;

▪ кабельні розводки;

▪ КВП;

▪ розподіл електроенергії;

▪ освітлення; заземлення;

▪ розробка програмного забезпечення SCADA, PLC;

▪ системи безпеки персоналу і механізмів.

❑ збірка та поставка шаф управління, шаф електроприводу;

❑ налагоджувальні роботи;

❑ генеральний проектувальник / генеральний підрядник.

Компетенції TeraWatt Group в області

автоматизації виробництва
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TeraWatt Group також пропонує деякі додаткові

послуги:

❑ навчання персоналу замовника;

❑ MES і системи обліку;

❑ створення ЦПУ, диспетчерських;

❑ розробка внутрішніх стандартів підприємства по АСУ ТП;

❑ модернізація / підтримка застарілого обладнання.

Компетенції TeraWatt Group в області

автоматизації виробництва
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TeraWatt Group має можливість працювати з

великими замовленнями, складними

інженерними рішеннями завдяки великому

штату висококваліфікованих співробітників,

серед яких:

❑ 30 інженерів-проектувальників;

❑ 20 програмістів-наладчиків.

Інженерний потенціал

TeraWatt Group
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Збір шаф керування

❑ Наш виробничо-технічний відділ виготовляє шафи управління

будь-якого рівня складності відповідно до потреб замовника.

❑ Процес складання шафи проходить під

постійним контролем якості з боку фахівців
проектного відділу.

❑ Для збірки використовуються тільки якісні

монтажні матеріали, що забезпечує

високий технічний рівень готової продукції.

❑ Перед відвантаженням клієнту

шафи проходять повне тестування.
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Навчання персоналу

❑ Курси по роботі з обладнанням і програмним

забезпеченням Rockwell Automation проводяться з 2007

року.

❑ Навчальна аудиторія розташована в офісі TeraWatt Group

в м. Маріуполь, оснащена необхідним обладнанням

різних серій: ПЛК, частотні перетворювачі, мережеве

обладнання, пр.

❑ Курси ведуть наші кращі фахівці відділу розробки ПЗ.

❑ Повний перелік стандартних курсів доступний на сайті,

можливе проведення курсів за індивідуальною

програмою.

❑ Пропонуються також виїзні курси на території замовника.
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Наші ключові клієнти
ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ»
- ПрАТ «МК «Азовсталь»
- ПРАТ «ММК Ім. Ілліча»
- ПрАТ «ЕМЗ»
- ПАТ «Запоріжсталь»

Корпорація «ІСД»
- ПАТ «АМК»
- ПАТ «Дніпровский металургійний комбінат»

Група АрселорМіттал
- ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
- ПАТ «АрселорМіттал Теміртау»

Корпорація Procter & Gamble
- Завод Procter & Gamble в м. Бориспіль
- Завод Procter & Gamble в м. Орджоникідзе
- Завод Procter & Gamble в м. Карачі, Пакистан

ПрАТ «Монделіс Україна»
- Шоколадна фабрика «Україна»
- ТОВ «Чіпсы ЛЮКС»

Кондитерська фабрика «АВК»

Кондитерська корпорація «ROSHEN»

PSA Peugeot Citroën
- Завод «ПСМА Рус», м. Калуга

ВАТ «Тулачермет»

«Державне підприємство науково-виробничий
комплекс газотрубостроенія Зоря-Машпроект»

ВАТ «МК Коса Гора»

ПАТ «Сумське НВО»

ВАТ «Белшина»

ПрАТ «Дніпровський металургійний завод»
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❑ ТОВ «Азов Контролз» володіє статусом Recognized System Integrator з 2015.

❑ Співпраця з Rockwell Automation розпочалася в 2005.

❑ Власний навчальний центр по роботі з обладнанням і програмним забезпеченням

Rockwell Automation.

❑ Повний комплект інструментів, конвертерів, програмного забезпечення Rockwell

Automation.

Співпраця з вендорами
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❑ ТОВ «Автоматизація ТераВатт Груп» володіє статусом зареєстрованого партнера

програми System Integrator Alliance від Schneider Electric з 2019 року.

❑ Співпраця з Schneider Electric розпочалася в 2014.

❑ Повний комплект інструментів, конвертерів, програмного забезпечення Schneider Electric.

Співпраця з вендорами
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❑ ТОВ «Азов Контролз» володіє статусом системного інтегратора ДП «Сіменс Україна»

Департаменту «Цифрова Промисловість» за напрямком «Компоненти для систем

автоматизації SIMATIC» з 2020 року.

Співпраця з вендорами
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Компанії TeraWatt Group є офіційними партнерами таких вендорів:

Основні постачальники та партнери

TeraWatt Group
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Кооперація з Європейськими компаніями

❑ Значна частина нашого бізнесу - це

реалізація проектів в якості субпідрядника

компаній з Німеччини та інших країн

Європи, включаючи розробку проектної

документації, постачання обладнання,

введення в експлуатацію.

❑ Ми здійснюємо введення в експлуатацію

власних проектів, проектів інших

розробників як на погодинній основі, так і за

принципом фіксованого обсягу.

❑ Наявність німецької компанії в групі

компаній забезпечує відповідний рівень

взаємодії з європейськими клієнтами,

включаючи страхування, фінанси і т.д.
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ПОРТФОЛІО
робіт TeraWatt Group
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Замовник: ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ».

Роки реконструкції: 2015-2018.

Обсяг модернізації:

❑ переоснащення агломашин № 4, 5, 6;

❑ впровадження автоматизованого режиму роботи;

❑ управління газоочистним обладнанням агломашини № 1;

❑ розподіл електроенергії для агломашин№ 4, 5, 6;

❑ будівництво нового ЦПУ агломераційнного цеху;

❑ Модернізація транспортної системи агломераційнного цеху.

Бюджет проекту ~ 2,3 млн. євро.

Платформа автоматизації: Rockwell Automation.

Модернізація агломераційного цеху 

ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»
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Обсяг робіт TeraWatt Group:

❑ розробка проектної документації:

▪ розподіл електроенергії;

▪ електропривід (в т.ч. постійного струму);

▪ КВП;

▪ завдання на виготовлення ПКУ;

▪ кабельні розводки;

▪ програмне забезпечення.

❑ поставка шаф керування (~ 100 шт);

❑ монтажні роботи (субпідряд);

❑ налагоджувальні роботи.

Модернізація агломераційного цеху 

ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»
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Розробка нового ЦПУ для всього агломераційного

цеху

Обсяг робіт TeraWatt Group:

❑ розробка концепції управління

агломераційним цехом з ЦПУ;

❑ дизайн приміщення;

❑ дизайн меблів;

❑ дизайн та програмування відео стіни;

❑ розробка програмного забезпечення;

❑ налагоджувальні роботи.

Модернізація агломераційного цеху 

ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»
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Історія успіху з описом деталей 

даного проекту доступна на 

сайті Rockwell Automation. 

Реконструкція агломераційного цеху

https://www.rockwellautomation.com/en-gb/company/news/case-studies/connected-enterprise-delivers-improvements-at-ukrainian-sinter-p.html
https://www.rockwellautomation.com/en-gb/company/news/case-studies/connected-enterprise-delivers-improvements-at-ukrainian-sinter-p.html
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Створення ЦПУ
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Управління системами 

кондиціонування і вентиляції
Замовник: Завод P&G в м. Бориспіль.

Роки реконструкції: 2011.

Обсяг модернізації:

❑ Розробка та впровадження системи управління, оснащення

електроустаткуванням припливної установки (управління

вентиляторами, шиберами, включення / вимкнення і задання

уставок для автомайзера і чілеру, інш.);

❑ розробка системи управління та збору параметрів, ув'язка

роботи 3-х припливних установок на одне пощення з метою 

підтримки завданих параметрів роботи - вологості, тиску, 

температури (з точністю до 0,50С).

Бюджет проекту ~ 60 тыс. євро.

Платформа автоматизації: Rockwell Automation.
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Управління системами 

кондиціонування і вентиляції

Припливна установка(2 од.)

Витрата - приплив 80000,00 m3 / h

конфігурація Горизонтальний

Висота без рами 2250 mm

Ширина 3820 mm

Поставка здійснювалась без:

❑ датчиків;

❑ електроприводів;

❑ системи управління.
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Модернізація котлоагрегату

Замовник: ПрАТ «МК« Азовсталь».

Найменування проекту: Розробка та впровадження АСУТП котла ст. №5 ТЕЦ 

ПрАТ «МК« Азовсталь ».

❑ Продуктивність 220 т пари на годину.

❑ Три види палива: природний, доменний, коксовий гази.

Роки реконструкції: 2011-2012.

Обсяг модернізації:

❑ проектування АСУ ТП;

❑ розробка програмного забезпечення;

❑ поставка шаф керування;

❑ налагодження і введення об'єкта в експлуатацію.

Бюджет проекту ~ 250 тыс. євро.

Платформа автоматизації: Rockwell Automation.
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Система змішування сухих сумішей
Замовник: Завод P&G в м. Покровськ.

Назва проекту: Технічне переоснащення ділянки фасування миючого порошку.

Роки реконструкції: 2009.

Обсяг модернізації:

❑ розробка проектної документації та постачання обладнання:

▪ система зважування і дозування;

▪ електрообладнання (шафи управління двигунами);

▪ КВП;

▪ АСУ ТП (шафи ПЛК, засоби візуалізації).

❑ розробка програмного забезпечення:

▪ управління технологічним процесом в автоматичному режимі;

▪ управління рецептурами;

▪ облік відвантаженої продукції.

❑ налагоджувальні роботи і ввід в експлуатацію.

Бюджет проекту ~ 61 тыс. євро.

Платформа автоматизації: Rockwell Automation.
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Архів параметрів роботи доменного 

цеху
Замовник: ПАО «ДМЗ».

Рік реалізації: 2014.

Назва проекту: Інформаційна система, архів параметрів роботи доменного цеху.

Ціль проекту: надати доступ до відомостей про технологічний процес ДЦ посадовим особам 
замовника по всьому підприємству.

Метод реалізації: організація Web-порталу на базі продукту Rockwell Automation FT Vantage 
Point EMI. Основні переваги:

❑ термін інсталяції з урахуванням розробки базових графічних, звітних форм - 3 тижні;

❑ засоби розробки - спеціалізоване ПО по типу SCADA системи без необхідності в скриптах, 
html-кодів, FLASH програмуванні та ін .;

❑ формування звітних форм і обчислень в MS Excel;

❑ просте підключення до існуючих баз даних;

❑ спеціалізована база даних на базі ПО FT Historian SE для зберігання і «швидкої» обробки
даних про технологічний процес - наприклад, тренд по секундним значенням за 6 місяців
будується за 3 сек;

❑ обслуговування системи штатними фахівцями АСУ ТП замовника.
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Архів параметрів роботи доменного 

цеху
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Ми можемо запропонувати нашим партнерам наступні переваги:

❑ висококваліфіковані англомовні

інженери-проектувальники, 

інженери-програмісти й 

інженери з 

пусконалагоджувальних робіт;

❑ виконання проектів «під ключ»;

❑ власний виробничо-технічний

відділ;

❑ розробка проектної документації

в CAD системах EPLAN і AutoCAD;

❑ успішне довгострокове

співробітництво з іноземними

партнерами;

❑ налагоджені контакти з 

ключовими клієнтами;

❑ мережу інженерів з продажу;

❑ використання інженерних ліцензій

для доступу до пакету 

програмного забезпечення

Rockwell Automation.
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ТОВ «Автоматизація»
вул. Італійська, 56
Маріуполь, Україна, 87515
Тел: +38-(0629)-410-500, 

E-мail: office@automation-twg.com
www: http://automation-twg.com

ТОВ  «Азов Контролз»
вул. Краснопільська, 9
Дніпро, Україна, 49033
Тел: +38-(0629)-412-424 

E-мail: office@azov-controls.com
www: http://azov-controls.com

ТОВ «М Технологія»
пр. Гагарина, 43/2
Харків, Україна, 61001
Тел: +38-(0577)-209-686

E-мail: office@m-technology.com.ua
www: http://m-technology.com.ua

TeraWatt Solutions GmbH
365, Erkratherstrasse, 
Дюссельдорф, Німеччина, 40231
Тел: +49(0)211/41663419

E-мail: office@terawatt-solutions.de
www: http://terawatt-solutions.de

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
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