


Hệ thống điều khiển và giám sát các quy trình, cung cấp 
thiết bị chống cháy, dụng cụ đo lường cá nhân, thiết bị phát 
nổ thuốc nổ, hệ thống điều phối an toàn, tự động hóa các 
nhà máy chế biến khoáng sản, cân bằng sản xuất và giám 
sát hoạt động bán than đá

Chúng tôi sản xuất

PKiMSA
CARBOAUTOMATYKA S.A.

Carboautomatykaiêu S.A. là một công ty có hơn 45 năm truyền thống và kinh 
nghiệm, cung cấp dịch vụ cho ngành khai khoáng và các ngành liên quan đến khai 
khoáng. Nhờ bề dày kinh nghiệm trên thị trường mà chúng tôi có thể chuyển lĩnh 
vực quan tâm của mình sang nhiều lĩnh vực kinh tế khác. Chúng tôi có thể thực hiện 
trọn gói các dự án đầu tư, cung cấp cho khách nhiều giải pháp linh hoạt và hiệu 
quả, đồng thời triển khai các giải pháp đó cho doanh nghiệp thuộc mọi quy mô và 
phạm vi.

Bộ đổi tần số chống lửa
MCA-P

Khoang cầu 
daochống lửa 
CROK-6o

Nhà máy sản xuất tại TYCHY

Trạm biến áp cho khai khoáng
STGCA

Trạm đa tiếp
xúc chống lửa
WSOCA



Thiết bị đo lượng khí ga tự động, tự động hóa nhà máy chế biến khoáng sản, 
cân bằng sản xuất, và giám sát hoạt động bán than đá, dụng cụ đo lường 
cá nhân, thiết bị phát nổ thuốc nổ, hệ thống điều phối an toàn, bóng đèn.

Nhà máy sản xuất tại MIKOŁÓW

Dây curoa, pít tông, băng chuyền gạt, băng chuyền để vận 
chuyển người, máy sàng rung và máy cho ăn, máy nghiền, 
kết cấu thép, con lăn.

Chúng tôi sản xuất

Hệ thống thông tin liên lạc nội bộ kỹ thuật số 
CUG

Cảm biến khí methane, carbon monoxide, carbon dioxide, 
ô-xi, nhiệt độ và độ ẩm không khí, cùng nhiều loại khí khác

Màn hình camera và TV chống lửa

SC-PS

SC-CH4

SC-CO

KOR-4
MTO-3

CAM-G MTO-2
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Mở rộng Nhà máy
cơ khí chế biến than
ở LW BOGDANKA S.A.

Giao hàng và lắp đặt trạm khử 
nước trong than đá, tuyến vận 
chuyển than đổ đống, bao 
gồmhiện đại hóa các trạm chuyển 
đổi và hệ thống điện cho mỏ than 
Zofiówka

Tái thiết máy rửa than mịn với 
mục tiêu tăng chất lượng than 
mịn trong Nhà máy chế biến
than đá KWK Jankowice

Xây dựng trạm thoát 
khí metan bề mặt
cho KWK Brzeszcze.



Przedsiębiorstwo Kompletacji 
i Montażu Systemów Automatyki

Carboautomatyka S.A. 

43-100 Tychy, ul. Budowlanych 168 
carboautomatyka@carbo.com.pl 

www.carbo.com.pl


