
Integrotech jest działającą od 2001 roku polską firmą inżynierską specjalizującą się w pomiarach mediów  

energetycznych i automatyce przemysłowej.  

Jako producent urządzeń oraz polski partner FMC Technologies, FMC Ltd, Flow Meter Group, Tecnomatic SpA  

oraz Siemens oferujemy kompleksowe usługi związane z projektowaniem, kompletacją, wdrażaniem i diagnostyką  

systemów pomiarowych dla gazownictwa i przemysłu.  
 

OFERUJEMY: 

USŁUGI PROJEKTOWE, INŻYNIERSKIE, PRODUKCYJNE 

I SERWISOWE 

• Projektowanie, realizacja i serwis systemów pomiarowych  

• Kompleksowa realizacja obiektów gazowniczych 

• Wykonywane na indywidualne zamówienie prototypowe urządzenia  

do monitorowania produkcji i systemy kontroli jakości wyrobów  

• Wsparcie serwisowe realizowane z Łodzi lub poprzez lokalnego partnera.  

 

URZĄDZENIA  

Nasza oferta handlowa obejmuje dwie główne grupy produktów:  
  

 GAZ I ROPA  

Urządzenia i materiały techniczne związane z pomiarem, przesyłem oraz wydobyciem gazowych i ciekłych 

mediów energetycznych, przeznaczone dla gazownictwa oraz górnictwa nafty  i gazu.  

Ofertę tworzą rozwiązania własne, 

naszych Partnerów: FMC Technologies, 

FMC Ltd, Flow Meter Group,  

Tecnomatic SpA, Siemens oraz innych 

dostawców. 
 

 TECHNOLOGIE I AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA 

Urządzenia i materiały techniczne przeznaczone dla przemysłu na instalacje AKP oraz na ciągi  

technologiczne mediów ciekłych i gazowych.  

 

Konsekwentna praca nad rozwojem oferty handlowej oraz zwiększeniem możliwości produkcyjnych zaowocowała 

podjęciem współpracy m.in. z: Akceleratorem Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniką Łódzką,  

National Instruments oraz nagrodami i medalami na targach i w konkursach dla produkowanych przez nas wyrobów.  

Posiadamy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO  

wg ISO  9001:2009, certyfikację UDT i GIG. Nadajemy znak CE  

na produkowane przez nas urządzenia iskrobezpieczne wg dyrektywy ATEX  

94/9/WE oraz urządzenia ciśnieniowe wg dyrektywy PED 97/23/WE.  

SYSTEMY  POMIAROWE 

METERING  SYSTEMS 

AUTOMATYKA  PROCESÓW 

PROCESS  AUTOMATION 



GAZ I ROPA - POMIARY I AKP  

 

GAZOMIERZ IN-LINE  
 

 

ULTRADŹWIĘKOWE  
• Producent: FMC Technologies  

• Typ: MPU 1200, 800, 600, 200 (6, 4, 3, 1-ścieżkowe)  

• Zakres przepływów: 0,2-30 (45) m/s  

• Zakres ciśnień: 0-420 bar (wyższe ciśnienia po konsultacji)  

• Zakres średnic: DN 100-DN 1400  

• Główne zalety: odporność na trudne warunki pracy - tłocznie gazu, platformy morskie, podziemne 
magazyny gazu; wyjątkowo skuteczny system eliminacji wpływu hałasu ultradźwiękowego na pomiar, 
kompensacja wirów krzyżowych i obwodowych w czasie rzeczywistym, kompensacja długości ścieżek 
pomiarowych oraz śr. wewn. gazomierza w zależności od zmian „p” i „T”, przejrzysty, polskojęzyczny 
interfejs.   
 

ZWĘŻKOWE OrificeMaster
TM

, MeasureMaster
TM 

• Producent: FMC LTD  

• Zakres ciśnień: 16-420 bar (wyższe ciśnienia po konsultacji)  

• Zakres średnic: DN 50-DN 1200  

• Główne zalety: konstrukcja zapewniająca pełne bezpieczeństwo i łatwość obsługi, w przypadku  
gazomierza MeasureMasterTM- możliwość wymiany kryzy pod ciśnieniem, bez zatrzymywania  
przepływu gazu. 

 

ZWĘŻKOWE wg. ZN-G-4006/ZN-G-4009
 

• Producent: Integrotech sp. z o.o. 

• Typ: gazomierze z zespołem obudowy kryzy 

• Zakres ciśnień: 16-420 bar (wyższe ciśnienia po konsultacji)  

• Zakres średnic: DN 50-DN 900 (większe średnice po  konsultacji) 

• Główne zalety: prosta konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo, korzystna cena. 

 

TURBINOWE  

• Producenci: Flow Meter Group, Common 

• Zakres przepływów: 2-6500 m3/h  

• Zakres ciśnień: do 100 bar (wyższe ciśnienia po konsultacji)  

• Zakres średnic: DN 50-DN 300 

 

ROTOROWE  
• Producenci: Flow Meter Group, Common  

• Zakres przepływów: 0,2-1000 m3/h  

• Zakres ciśnień: do 100 bar  

• Zakres średnic: DN 40-DN 200  

 

GAZOMIERZE V-CONE CONEMASTER
TM

 
• Producent: FMC Ltd  

• Zakres ciśnień: 20-420 bar (wyższe ciśnienia po konsultacji)  

• Zakres średnic DN 50-DN 1200  

• Główne zalety: kompaktowa, małogabarytowa konstrukcja, wyjątkowo odporny element stożkowy 

  

Coriolisa, Annubary, Vortex oraz inne w zależności od specyfiki zadania.  

 

GAZOMIERZ CLAMP-ON 

 

Ultradźwiękowy gazomierz SITRANS FUG1010 to bezinwazyjny przepływomierz, montowany za pomocą obejm na istniejącej  

już rurze, stosowany do pomiarów technologicznych i kontrolnych w instalacjach gazu ziemnego i gazów procesowych.  

• Producent: Siemens  

• Typ: 1-ścieżkowy, 2-ścieżkowy, 4-ścieżkowy (opcjonalnie)  

• Ciśnienie minimalne: 7-10 bar  

• Zakres średnic DN 25-DN 1200  

• Główne zalety: prosta instalacja, bez potrzeby zatrzymywania przepływu,  

minimalne potrzeby konserwacyjno-obsługowe, technolo-

gia szerokiej wiązki Wide-Beam zapewniająca zwiększoną  

dokładność pomiaru w szerokim zakresie prędkości  

przepływu i ciśnień roboczych, duża odporność na hałas 

wytwarzany przez zawory redukcji ciśnienia.  

 



GAZ I ROPA—POMIARY I AKP  

 

PRZELICZNIKI OBJĘTOŚCI GAZU MSP-02-FC  

 

Przelicznik objętości MSP-02-FC jest mikroprocesorowym urządzeniem pomiarowym  

przeznaczonym do pracy w technologicznych i rozliczeniowych układach  

pomiarowych mediów ściśliwych. Został zaprojektowany w celu jednoczesnego 

spełnienia wymagań: GUM, ATEX, norm: zakładowej PGNiG-ZN-G-4007,  

europejskiej PN-EN 12405 oraz SGT - specyficznych wymagań dla przeliczników 

stosowanych do rozliczeń międzynarodowych na rurociągu tranzytowym Yamal-EU.  

WERSJE MONTAŻOWE:  

• 19U2 - do montażu w szafie 19” z systemem RACK  

• Multi - montaż naścienny kompatybilny z przelicznikami MacMATIIA  

• DIN - montaż na szynie typu DIN  

Przystosowane do współpracy z gazomierzem turbinowym, rotorowym, zwężkowym,  

ultradźwiękowym, masowym, annubarą jak również z chromatografem, nawanialnią, 

systemem AccuLERT czy separatorami MSP-SEP.  

Dzięki modułowej konstrukcji istnieje możliwość rozbudowy o dodatkowe wejścia  

i wyjścia, opcje komunikacji oraz zewnętrzne podtrzymanie bateryjne. Opcje komu-

nikacji to dodatkowe moduły serii MSP-nCOM oraz serii MSP-MK.  

 

 

ANALOGOWE I IMPULSOWE SEPARATORY MSP-SEP W WERSJI Ex I nEx  

 

MSP-SEP to inteligentne separatory analogowe i impulsowe przeznaczone do separacji  

sygnałów pomiarowych i sterujących, które w wersji Ex mogą przyjmować sygnały ze strefy 

zagrożenia wybuchem (grupa wybuchowości II C). Te konfigurowalne urządzenia mikropro-

cesorowe cechuje wysoka precyzja, porównywalna z dokładnością przeliczników MSP-02-

FC oraz możliwość bezpośredniej komunikacji z systemami transmisji poprzez porty RS485.  

Monitoring odbywa się zarówno poprzez protokół MODBUS jak i GAZMODEM 1 i 2.  

Separatory są konfigurowalne z poziomu dedykowanego programu MONITOR  

instalowanego na komputerze PC.  

MSP-SEP spełniają normy:  

PN-EN 60079-0:2009 

PN-EN 60079-11:2007 

PN-EN 60529:2002 

Separatory przeznaczone są do współpracy w przemysłowych systemach AKPiA  

oraz jako moduły rozszerzeń dla przelicznika MSP-02-FC. Występują w wersji Ex oraz nEx.  

Separator Analogowy:    wersja Ex: 2we analogowe / 2wy analogowe  

    wersja nEx: 2we analogowe / 2wy analogowe  

Separator Impulsowy:    wersja Ex: 4we impulsowo-stanowe / 

               4wy impulsowo-stanowe  

    wersja nEx: 4we impulsowo-stanowe,  

               2we stanowe / 6wy impulsowo-stanowych  

Komunikacja: RS485: 2 niezależne kanały, protokoły Modbus, GazModem 1 i 2.  



 

MODUŁ MSP-nCOM  

 

Urządzenie MSP-nCOM jest modułem udostępniającym w przelicznikach z rodziny MSP  
dodatkowy port szeregowy o dedykowanej funkcjonalności, przeznaczonym do zastosowania 
wszędzie tam, gdzie nie wystarczają cztery podstawowe porty komunikacyjne przelicznika.  

Podstawowy zakres zastosowań modułu MSP-nCOM obejmuje komunikację  
przeliczników MSP z:  

• gazomierzami ultradźwiękowymi,  

• gazomierzami masowymi z łączem cyfrowym,  

• chromatografami,  

• sterownikami (w trybie Master lub Slave),  

• systemami nadrzędnymi (SCADA),  

• urządzeniami peryferyjnymi.  

 

Do jednego przelicznika MSP-02-FC można podłączyć od jednego do czterech urządzeń MSP-nCOM,  
uzyskując przelicznik wyposażony nawet w 4 standardowe i 4 dedykowane porty komunikacyjne.  

 

MODUŁ KOMUNIKACYJNY MSP-MK  

 

MSP-MK jest zaawansowanym urządzeniem telemetrycznym, dzięki któremu  poszerzono możliwości rodziny urządzeń 
MSP o nowe opcje komunikacyjne: konfigurowalne porty szeregowe (RS232/422/485), LAN, GSM i światłowód 
(w standardzie SC lub ST).  

Konstrukcja urządzenia kontynuuje rozwój idei Modułowego Systemu Pomiarowego i pozwala na kompletację  
uwzględniającą wykorzystanie funkcji danego modułu w zależności od aktualnych potrzeb użytkownika.  

MSP-MK dostępny jest w trzech wariantach, różniących się między sobą formami komunikacji lokalnej, których liczba 
i rodzaj zależy od użytych do konfiguracji modułów sprzętowych: 

MSP-MK1.0 - moduł metrologiczno-komunikacyjny wyposażony w: 

• Modem GSM, 

• Porty szeregowe 

• 1x RS-485, 

• 3x RS-(232/422/485) tryb wybierany  
z poziomu konfiguratora lokalnie  
lub zdalnie poprzez protokoły GazModem, 

• Ethernet, 

• 1x Fast Ethernet  

• Wejścia stanowe: 

• 6 x napięciowo-stanowe 

• 2 x konfigurowalne: Analog 4-20 mA 

• Wyjścia: 

• 1 x stykowe, 

• 1x łącze magistrali komunikacji wewnętrznej do podłączenia rozszerzeń sprzętowych: MSP-MK1.1  
   lub MSP-MK1.2. 

MSP-MK1.1 - czteroportowy hub Fast Ethernet. 

MSP-MK1.2 - trzyportowy hub Fast Ethernet z portem światłowodowym. 

 

MSP-MK1.0 oferuje konwersję sygnału z GPRS i Ethernet na RS-232/422/485 z wielodostępem – ten sam port  
komunikacyjny można odczytywać jednocześnie i niezależnie z dwóch sieci (GPRS oraz LAN). 

Urządzenie jest dostarczane wraz z programem do monitorowania i konfiguracji do samodzielnej instalacji na PC  
z systemem Windows XP lub wyższym.  

MSP-MK łączy w sobie cechy pięciu niezależnych urządzeń: 

• hub’a ethernetowego z wejściem światłowodowym, 

• modemu GPRS, 

• serwera portów szeregowych, 

• sześcioportowego modułu wejść stanowych, 

• zdalnie sterowanego przełącznika małej mocy (wyjście przekaźnikowe).  



POMIAR I REGULACJA POZIOMU CIECZY MSP-PPC  

 

Modułowy czujnik pomiaru poziomu cieczy LEVPoint oraz System Pomiaru i Sterowania poziomem cieczy Leverian  

to mikroprocesorowe urządzenia przeznaczone do stosowania w strefach zagrożenia wybuchem i poza nimi.  

Urządzenia zostały zaprojektowane do zastosowania na nowych oraz pracujących już płynowskazach wyposażonych  

w listwę magnetyczną; posiadają budowę modułową, dzięki czemu możliwe jest optymalne dopasowanie do potrzeb  

konkretnej aplikacji. 

Urządzenie może zostać zintegrowane z istniejącym (pracującym na obiekcie)  

płynowskazem bez konieczności jakichkolwiek ingerencji w jego konstrukcję, co nie wymaga 

zgłoszenia zmiany do UDT. 

Podstawowe parametry: 

• zakres pomiarowy: od 80 mm do 3000 mm * 
• rozdzielczość maksymalna 5 mm (z możliwością modyfikacji np. 10, 20) 
• temperatura otoczenia: -40

o
C-65

o
C 

• spełniane normy: PN-EN 60079-0:2013, PN-EN 60079-11:2012, PN-EN 60529:2003.  

*Istnieje możliwość dostosowania ww. parametrów do wymagań aplikacji. 

System Pomiaru i Sterowania Poziomem Cieczy Leverian 

Elementy składowe systemu Leverian to:  
• czujnik Leview  
• separator transmisji Setra z wbudowanym iskrobezpiecznym zasilaczem*  
• program do monitorowania i konfiguracji „Monitor ST”.  

  * Separator transmisji Setra w innych aplikacjach może być stosowany 
     jako samodzielne urządzenie.  
 
System Leverian poszerza możliwości listwy płynowskazowej o dodatkowe funkcje:  

• zdalnego odczytu (MODBUS; GAZMODEM 1 i 2)  
• wizualizacji poziomu na komputerze PC  
• programowania 4 progów alarmowych  
• sterowania 2 zaworami spustowymi.  

 

Modułowy Czujnik Poziomu MSP-LEVPoint-AHs  

Urządzenie do monitorowania poziomu cieczy MSP-LEVPoint-AHs wyposażone jest w pasywne wyjście prądowe 

4..20mA. Zaimplementowany został protokół komunikacyjny HART, pozwalający na cyfrowy odczyt aktualnego poziomu 

oraz konfigurację urządzenia poprzez dostarczone oprogramowanie. Urządzenie zasilane jest z pomiarowej pętli  

prądowej (nie wymaga dodatkowego zasilania). 

Podstawowym zastosowaniem Modułowego Systemu Leverian oraz Czujnika Poziomu MSP-LEVPoint-AHs  

są filtroseparatory, nawanialnie i inne zbiorniki cieczy wyposażone w płynowskaz magnetyczny. 

 

MONITORING SYSTEMÓW POMIAROWYCH 

 

W trakcie eksploatacji systemów pomiarowych dość często pojawia się potrzeba oceny stanu metrologicznego  

urządzeń. Na potrzeby tej analizy udostępniamy następujące rozwiązania techniczne:  

Acculert system monitorowania i diagnostyki gazomierzy turbinowych,  

rozwiązanie techniczne oparte na inteligentnym separatorze sygnału 

HF, pozwalające na ciągłą obserwację zachowania układu  

pomiarowego oraz monitorowanie stanu technicznego gazomierza. 

FlowView skalowalne narzędzie informatyczne przystosowane  

do monitorowania układów pomiarowych o różnym stopniu złożono-

ści, współpracujące z przelicznikami MSP-02-FC. 



GAZ I ROPA - TECHNOLOGIE  
 

W swojej ofercie posiadamy cały zakres rozwiązań przeznaczonych do rozładunku/

załadunku oraz przesyłu mediów takich jak gaz ziemny, ropa, gazy  

skroplone czy media agresywne, stosowanych zarówno w instalacjach lądowych  

jak i morskich.  

• Ramiona załadowcze morskie i lądowe Chiksan  

• Armatura Chiksan i WECO  

• Zestawy montażowe gazomierzy  

• Układy pomiarowe - pod klucz 
 

 

PRZEMYSŁ - INSTALACJE I SYSTEMY AKP 

 

Realizujemy  również  zadania  wymagające indywidualngo  podejścia do problemu, 

gdzie zastosowanie typowych rozwiązań rynkowych nie spełni oczekiwań klienta.  

Doświadczenia zawodowe naszych pracowników i współpracowników, dobre kontakty  

ze środowiskiem akademickim oraz dostęp do know-how zgromadzonego  

przez naszych Partnerów, pozwalają nam na rozwiązywanie zagadnień z obszaru  

mechaniki, informatyki oraz elektroniki - w szeroko rozumianym obszarze pomiarów  

i automatyki przemysłowej.  

• Systemy pomiaru przepływu  

• Stanowiska badawcze dla celów produkcyjnych  

• Specjalistyczne systemy montażowe i rozwiązania konstrukcyjne  

do samochodów zbierających dane dla nawigacji samochodowej  

• Systemy specjalne - wg wymagań klienta.  

 
 

REALIZACJE 

Obszar naszego działania obejmuje zarówno instalacje na terenie Polski jak i poza jej granicami (instalacje w Rumunii, 

Uzbekistanie czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich).  

Naszą wiedzę i możliwości wykonawcze wykorzystujemy w pracach dla tak wymagających klientów jak: EuRoPol GAZ 

SA, PGNiG SA, PGNiG Technologie, OGP Gaz-System, ABB, ATREM SA, Control Process SA, PBG SA,  

DeLaval Operations Polska czy TOMTOM.  

 

Integrotech sp. z o. o. Plac Zwycięstwa 2 / bud. D; 90-312 Łódź, tel. +48 42 674 55 53, fax +48 42 674 55 85 

www.integrotech.com.pl, biuro@integrotech.com.pl 


