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Промислова автоматизація

АВТОМАТИЗАЦІЯ МАСЛОЕКСТРАЦІЙНИХ ЗАВОДІВ
✓ Тридцятирічний досвід комплексної автоматизації підприємств АПК 

✓ Повний цикл автоматизації – від проектування до вводу в промислову експлуатацію

✓ Виключно перевірені індустріальні рішення

✓ Власна мультихмарна програмна платформа інтернету відкритих речей SAKURA-IIoT



Про компанію

Компанія «ІННОВІННПРОМ» найбільш відома своїми
інноваційними розробками та упровадженнями
автоматизованих систем управління технологічними процесами
на підприємствах агропромислового комплексу.

Нами автоматизовано 20 млинів, комбікормових заводів,
маслопресових заводів, понад 60 елеваторів та портових
зернових терміналів, впроваджено майже 40 автомобільних та
вагонних пробовідбірників, встановлено безліч термометричних,
тензометричних, зволожувальних, вимірювальних та
контролюючих, інформаційних та інших систем.

З 2020 року компанія активно впроваджує в свої проекти і
рішення технології інтернету відкритих речей (IoT) в тренді
четвертої промислової революції Industry 4.0, а саме технології
обробки великих даних, штучного інтелекту, машинного
навчання, розподілених граничних обчислень. Наприклад, для
контролю якості продукції використовується технологія Digital
Twin – створення цифрового двійника продукції на основі якої
здійснюється порівняння реального і ідеального продукту.

Креативність

Науковий 
підхід

Інновації

Сертифікована 
продукція

Унікальні 
рішення

Оперативність
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Мультихмарна платформа САКУРА-ІІоТ

Від хаосу до системи.

Інформаційна платформа SAKURA-IIoT об'єднує всі системи
підприємства (операційні, технологічні, логістичні, фінансові та
інші) в єдиний інформаційний простір, чим забезпечує власнику та
відповідальним працівникам підприємства доступ до всіх даних,
які циркулюють в системі у будь яку точку планети в режимі
реального часу.

Єдиний інформаційний простір на базі
платформи SAKURA-IIoT забезпечує
всебічний контроль операційних і
технологічних витрат підприємства,
гарантує зниження впливу людського
фактору і збільшення ефективності та
продуктивності виробництва.
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Наскрізні контроль і автоматизація на базі платформи САКУРА-ІІоТ
IN
D
U
S
TR
Y
4
.0

Повний контроль і аналітика на всіх рівнях – холдинг / підприємство / цех / обладнання 

Контроль і порівняння 
підприємств холдингу

Контроль і аналіз 
роботи обладнання

Аналітика виробничих 
і бізнес-процесів

Контроль і планування 
ТО і ремонтів

Аналіз продуктивності 
і енергоефективності

Контроль і аналіз 
роботи елеватора

Artificial Intelligence
Штучний інтелект

Internet of Things
Інтернет речей

Machine Learning
Машинне навчання

Edge Computing
Граничні обчислення

Big Data
Великі дані

Cyber Security
Кібербезпека

Digital Twin
Цифровій двійник



Мультихмарна платформа САКУРА-ІІоТ

САКУРА-В

Cloud

С
А

К
У

РА
-Т

Інтегрована ERP/MES/PLM система
САКУРА-Виробництво

САКУРА-В забезпечує горизонтальну інтеграцію
виробництва та постачальників в єдиний інформаційний
простір і відповідає за отримання інформації про роботу
підприємства, планування, оперативний контроль та
управління виробництвом і матеріальними ресурсами.

ІННОВІННПРОМ впроваджує наступні інформаційно-аналітичні системи контролю та
управління виробничо-технологічними процесами на промислових підприємствах:

Інформаційно-аналітичні бізнес-системи, які розгортаються компанією ІННОВІННПРОМ на базі платформи SAKURA-IIOT, мають
вбудовані елементи штучного інтелекту та виконують функції саморегулювання щодо оптимізації енергетичних, технологічних і
фінансових витрат шляхом оптимізації взаємопов’язаних виробничих і технологічних процесів, зменшення ролі людського фактору.

Інформаційно-аналітична IIoT система
САКУРА-Технологія

САКУРА-Т забезпечує вертикальну інтеграцію
виробничих систем і відповідає за контроль
технологічних процесів на підприємствах (підприємстві),
контроль та аналіз енергоспоживання, контроль та
аналіз ефективності використання обладнання
підприємствами та контроль продуктивності виробничих
процесів.
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Типова структура автоматизації на основі платформи САКУРА-ІІоТ

INDUSTRY 4.0

TIA
Totally 
Integrated 
Automation

EMI
Enterprise 
Manufacturing 
Intelligence

APS
Advanced 
Planning & 
Scheduling

MOM
Manufacturing 
Operations 
Management

Cloud

PLM
Product 
Lifecycle 
Management

MES
Manufacturing 
Execution 
System

ERP
Enterprise 
Resource 
Planning

SCADA системи

САПР «МАРШРУТ»
Siemens WinCC

Schneider SoMachine

Системи термометрії

Контролери

САКУРА-ТЕХНОЛОГІЯ

IIoT

Контроль підприємств

Енергоконтроль

Енерго-
ефективність

Технічне
обслуговування

САКУРА-ВИРОБНИЦТВО

БухгалтеріяЦентральна 
лабораторія 

Кількісно-
якісний облік 

Диспетчерський 
відділ

Реєстраційна

Аналітика Планування

Візирувальна ВТЛ 

Залізничні 
вагові 

Зернова 
ВТЛ 

Автомобільні 
вагові 

Силосна 
дошка 

ПЛК

СГПСклад сировини

Системи відбору проб

Пробо-
відбірники

Вагові системи

Аналітика Планування

Пробовідбірники Ваги



Інтегрована MES/ERP/PLM 
система

САКУРА-Виробництво
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Кількісний і якісний облік продукції – САКУРА-Виробництво

✓ Управління якістю 

✓ Управління ресурсами підприємства

✓ Управління життєвим циклом продукції

✓ Управління виробництвом

✓ Формування облікових документів

✓ Ведення бухгалтерського обліку

Рівні системи САКУРА-В:

ERP – управління ресурсами 
підприємства

PLM – управління життєвим 
циклом продукції

MES – Управління 
виробництвом
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Функції системи САКУРА-Виробництво

ERP/PLM система автоматизованого кількісного та якісного обліку зерна і хлібопродуктів САКУРА-Виробництво призначена
для комплексної автоматизації управління хлібоприймальними і зернопереробними підприємствами.

Основні функції Системи:

✓ Отримання своєчасної і достовірної інформації
про роботу підприємства

✓ Формування та контроль обґрунтованих планів
на підставі аналізу даних про наявні ресурси

✓ Оперативний контроль і управління
матеріальними ресурсами

✓ Запобігання випадкам втрат і можливостей
розкрадання, обману при переробці та відпуску
продукції

✓ Аналіз результатів роботи підприємства та
формування оптимальної організації праці і
виробничих процесів

✓ Підвищення продуктивності праці за рахунок
перерозподілу функцій, прав і обов'язків
робочого персоналу і адміністрації

«САКУРА» об'єднує технологічний документообіг підприємства з первинним виробничо-складським і кількісно-
якісним обліком зерна і хлібопродуктів

ERP – Enterprise Resource Planning

PLM – Product Lifecycle Management

Система 
бухгалтерського 

обліку
(1с, Дебет+, Парус) 

Інформація 
про розміщення 
зернопродуктів

Інформація, яка підлягає 
бухгалтерському облікуСАКУРАРезультати 

вимірювань

Рецепти 
комбікормів

Результати 
зважування

Ваговимірювальні 
системи

Інформація 
про маршрути

Cистема
дистанційного 

автоматизованого 
управління

СДАУ

Система 
дистанційного 

контролю 
температури

СДКТ

Система
дозування і 
змішування
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Система контролю 
технологічних процесів

САКУРА-Технологія

INDUSTRY 4.0

Доступ до демонстраційної версії САКУРА-Т за посиланням:
ttp://cloud.innovinnprom.com/app/#main
Логін: lutovynivka, Пароль: axzqgedfeb7E

ttp://cloud.innovinnprom.com/app/#main


Енергоефективність виробництва – САКУРА-Технологія

✓ Тотальний контроль роботи обладнання

✓ Інтелектуальне коригування технології

✓ Значне зниження впливу людського фактору

✓ Підвищення ефективності використання обладнання

✓ Підвищення  енергоефективності технології

✓ Значне підвищення ефективності бізнес-процесів

Artificial Intelligence
Штучний інтелект

Internet of Things
Інтернет речей

Machine Learning
Машинне навчання

Digital Twin
Цифровий двійник

Big Data
Великі дані

Cyber Security
Кібербезпека
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Контроль енергоефективності САКУРА-Технологія

Принцип вимірювання енергоефективності технологічних операцій на підприємстві полягає у вимірюванні кількості
затрачених енергоресурсів на виконання технологічних операцій з переміщення, сушіння, переробки, відвантаження відомої
кількості зернопродуктів і на основі отриманих даних розрахунок коефіцієнту енергоефективності.

Вимірювання кількості затрачених енергоресурсів
здійснюється шляхом отримання даних зі штатної
приводної техніки (частотних приводів і плавних
пусків) і лічильників енергоресурсів (електроенергії,
газу, тепла) та додатково встановлених на кожному
механізмі приладів вимірювання електричних
параметрів.

Дані енерговитрат на 
переміщення зерна

Дані про маршрути 
переміщення зерна 

Дані про кількість 
переміщенного, 

просушенного зерна

Дані про 
кількість і якість прийнятого і 
відвантаженого зерна

Потокові 
витратоміри

АСУ ТП
управління 
виробництвом

Система 
кількісного і якісного обліку 
зернопродуктів «САКУРА-B»

Обладнання
Контролю 
енергетичних 
параметрів, 
лічильники

Вимірювання кількості переміщених
зернопродуктів здійснюється шляхом отримання
даних з Системи кількісного і якісного обліку
зернових, наприклад, «САКУРА-Виробництво»
ІННОВІННПРОМ або іншої штатної системи
підприємства і даних від наявних на підприємстві
ваг та встановленням потокових витратомірів на
вході кожного вертикального транспортера (норії).

Також можливий варіант приблизного розрахунку
(10%) за даними вимірювань струму навантаження
норій.
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Модуль «Холдинг»

INDUSTRY 4.0

Модуль Холдинг забезпечує контроль виконання виробничих і технологічних операцій, а також
енергоефективності підприємств холдингу та надає зведені, конкретизовані дані у формі таблиць, графіків, звітів.



Модуль «Підприємство»

Модуль Підприємство забезпечує збір та відображення узагальненої, порівняльної, конкретної та аналітичної інформації
на підприємстві. Модуль аналізує продуктивність технологічних процесів та формує рекомендації для його оптимізації.

❖ Контроль виробництва:

❖ Аналіз технологічних операцій:

❖ Контроль і аналіз використання ресурсів:

❖ Моніторинг роботи обладнання:
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Модуль «Моніторинг обладнання»

Модуль Моніторинг обладнання надає виміряну та
аналітичну інформацію про споживання основних енергоносіїв
обладнанням, технологічною групою, підприємством в цілому
та формує дані ефективності технологічних операцій.

Модуль забезпечує вимірювання і аналіз активних, реактивних,
повних значень струму, напруги, потужності та енергії.

Модуль розраховує та аналізує енергоефективність
технологічних операцій та інформує про досягнення і
перевищення граничних значень.

Коефіцієнтом енергоефективності вважається кількість енергії,
затраченої на виготовлення і переробку визначеної маси
продукту.

Ее = Е (кВт⋅г) / m (т)
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Автоматична оптимізація енергоефективності

САКУРА-IIOT контролює навантаження обладнання та автоматично оптимізує технологічні операції на основі
масиву статистичних даних і таким чином забезпечує підвищення енергоефективності та продуктивності.

Модуль 
енергоконтролю

Cloud

SAKURA-IIоT

SCADA Шаблони операцій

Статистика роботи 
обладнання

Analytical module

Обладнання 
контролю навантаження 

Команди 
оптимізації

Автоматичне 
регулювання технологічних 

затримок

Модуль
ТОіР
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Спеціалізоване обладнання енергомоніторингу ІННОВІННПРОМ

З метою отримання повної і точної інформації про споживання енергетичних параметрів необхідно встановити обладнання
вимірювання енергетичних параметрів. ІННОВІННПРОМ пропонує обладнання, встановлення якого виконується без перемонтажу
наявних на підприємствах електричних шаф.

Компактні трифазні трансформатори струму ТСТ (ІННОВІННПРОМ)

Вимірювальні трифазні трансформатори серії ТСТ призначені для
сумісного використання з приладом індикації параметрів електричної
мережі ПКПМ-3Ф4К в складі систем технологічного обліку електроенергії,
систем еонтролю та аналізу енергетичних параметрів, наприклад САКУРА-
Т ІННОВІННПРОМ.

Трансформатори мають компактні розміри, що забезпечують можливість
їх монтажу в існуючі монтажні шафи, приєднюються до ПКПМ-3Ф4К
оприєднюються до приладу єдиним монтажним проводом діаметром
7мм.

https://innovinnprom.com/poslugy/vymiryuvalni-transformatory-tryfazni-seriyi-tst

Прилад здійснює контроль активної, реактивної і повної енергії, діючих
значень напруги і струму в кожній фазі кожного з чотирьох каналів
вимірювання.

Прилад має високу точність контролю електричних параметрів і
відповідає стандартам IEC 60687, IEC 61036, IEC 61268,МЕК 62053-21, МЕК
62053-22 та IEC 62053-23.

Похибка вимірювання активної енергії складає менше 0,5%.
Температурна стабільність каналів вимірювання 30ppm/°C.

Обмін даними з приладом здійснюється по інтерфейсу RS-485.
https://innovinnprom.com/poslugy/prylad-kontrolyu-parametriv-merezhi-pkpm-3f4k

Чотириканальний прилад контролю параметрів електромережі ПКПМ-4к Приклад установки обладнання ІННОВІННПРОМ 
на діючому елеваторі
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Модуль «ТОіР»

Модуль Технічне обслуговування і ремонт забезпечує планування і контроль проведення технічного обслуговування та
ремонтів обладнання. Основними видами інформації є інформація про напрацювання обладнання, споживання ним
енергоресурсів, використання запасних частин та матеріалів при проведенні технічного обслуговування та ремонтів.

Основою модуля є графік ТО і ремонтів, на
якому відображуються заплановані заходи та
результати їх виконання.

Модуль оперує картками обладнання, які
несуть інформацію про комплектність і стан
обладнання, його напрацювання,
періодичність і види технічного
обслуговування.

Інформацію про напрацювання обладнання та
режими його роботи модуль ТОіР отримує від
модуля Моніторинг обладнання або
безпосередньо з АСУ ТП.
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АСУ ТП
маслопресових і 

маслоекстраційних заводів
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Система автоматизованого проектування АСУ ТП – САПР «МАРШРУТ»

✓ Управління всіма процесами

✓ Контроль якості

✓ Оперативне реагування 

✓ Візуалізація процесів

✓ Ведення статистики

✓ Мінімалізація впливу людського 
фактору

✓ Повний спектр послуг від проектування до 
пусконалагоджування «Об'єкт під ключ»

✓ Система автоматизованого проектування 
САПР «МАРШРУТ» ІННОВІННПРОМ для 
побудови автоматизованих систем 
управління технологічними процесами      
(АСУ ТП) 
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Система автоматизованого проектування АСУ ТП – САПР «МАРШРУТ»

САПР «Маршрут» є власною розробкою компанії ІННОВІННПРОМ і являє собою потужний програмний продукт, спеціалізований
для побудови автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУ ТП) зернопереробних підприємств та включає в
себе два основних програмних компонента –«Управління технологією» і «Редактор зображень і властивостей».

ПЗ 
«Управління технологією»1

ПЗ «Редактор 
зображень і властивостей»2

Виконує функції безпосереднього управління технологічними
процесами на підприємстві, а саме:
автоматична побудова маршрутів, дотримання технологічних
затримок, візуалізація ходу технологічних процесів, управління
обладнанням, контроль і запобігання виникненню аварійних
ситуацій, архівування.

Виконує функції створення та редагування загальної схеми
елеватора і параметрів обладнання.
Кількість і тип контролерів, модулів вводу/виводу, призначення
входів/виходів задається з контекстних вікон управління
обладнанням і може бути змінено персоналом елеватора
відповідно до прав доступу.

Обидва компонента є повністю налагодженим і випробуваним багаторічним практичним досвідом на десятках підприємств АПК
програмним продуктом.

Обидва компонента можуть одночасно функціонувати на одному ПК і дозволяють здійснювати зміни в технологічній схемі
елеватора БЕЗ ЗУПИНКИ обладнання власними СИЛАМИ ПЕРСОНАЛУ підприємства - експлуатанта. INDUSTRY 4.0



Технології SIEMENS

З метою забезпечення високої якості і надійності автоматизації
застосовуються технології і рішення компанії партнера Siemens.

Програма управління виробництвом розроблюється в середовищі
TIA Portal з використанням наступних програмних пакетів:

• SIMATIC STEP 7 V16

• SIMATIC STEP 7 Safety V16

• SIMATIC WinCC V16

• SIMATIC WinCC Unified V16

• SINAMICS Startdrive V16

• SINAMICS DCC V16

• SIMOTION SCOUT TIA V5.4 SP1

• SIMOCODE ES V16

• Soft Starter ES V16
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Технології SIEMENS
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Дільниця приймання і зберігання - ЕЛЕВАТОР

При реалізації проектів автоматизації
компанія ІННОВІННПРОМ використовує
власний безпрецедентний досвід
автоматизації елеваторів і зернових
портових терміналів, реалізовано понад 60
систем управління.

Саме тому системи управління, які
створюються компанією ІННОВІННПРОМ
акумулювали до свого складу всі можливі
потреби і вимоги самих вибагливих
замовників. Для побудови маршрутів
переміщення зерна використовуються
логічні матриці, які забезпечують
мінімальну кількість включеного
обладнання та використання найменш
енергоємного обладнання для виконання
кожної технологічної операції.

Всі процеси елеватора максимально
автоматизовані і не потребують постійного
контролю зі сторони керуючого персоналу.
Також здійснюється безперервний
контроль переміщення культур і
недопустимості ї змішування.
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Дільниці підготовки, рушально-віялова, маслопресова

В реалізованих компанією ІННОВІННПРОМ
проектах на вимогу замовника дільниці
підготовки, рушально–віялова і
маслопресова об'єднані в єдиному
програмному вікні та виводяться на
великоформатні монітори.

Можливий варіант виконання кожного зі
вказаних відділень окремим вікном
проекту.

Забезпечені максимальна автоматизація
процесів, автоматичні блокування і
регулювання технологічних операцій,
мінімізований вплив персоналу на
протікання технологічних процесів і якість
продукції, всебічний і візуалізація
параметрів.
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Дільниці екстракції і гідратації

INDUSTRY 4.0

Окрім стандартних рішень для
автоматизації найбільш технологічних
ділянок МЕЗ, компанія ІННОВІННПРОМ
пропонує застосування ряду інновацій,
таких як інтегрований контроль якості
продукції та контроль несанкціонованих
викидів технічних речовин, наприклад,
гексану та інш.

Задля забезпечення отримання даних до
АСУ ТП інтегруються додаткові незалежні
шлюзи інтернету відкритих речей (IoT-
gateway), які, окрім видачі інформації до
АСУ ТП, збирають і акумулюють дані
безпосередньо до хмарних сервісів, що
дозволяє проводити аналітичну обробку
даних з використанням технологій
великих даних, штучного інтелекту,
машинного навчання.

Big Data
Великі дані

Internet of 
Things
Інтернет речей

Artificial 
Intelligence
Штучний інтелект

Machine Learning
Машинне навчання



Дільниця грануляції, маслосховище

Завдання автоматизації дільниць грануляції, сховищ
для зберігання і відвантаження продукції та інших
для компанії ІННОВІННПРОМ є тривіальними і
реалізовуються в найкоротші терміни зі 100% якістю.
При цьому, у разі можливості, максимально
застосовуються технології Industry 4.0 задля надання
максимального об'єму даних для забезпечення
роботи аналітичних сервісів
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Система контролю викидів гексану

Досвід експлуатації обладнання МЕЗ свідчить про
необхідність контролю роботи технологічного обладнання
та його герметичності на предмет дотримання
нормативних норм використання гексану та наявності
понаднормових викидів. Надмірні викиди гексану
призводять не лише до погіршення екологічної
обстановки, а і до значних фінансових втрат за рахунок
реальних втрат сировини та погіршення якості продукції, а
також накладених штрафних санкцій.

З метою запобігання втрат гексану передбачається
оснащення аспіраційних систем сушіння та оходження
шроту, а також систем витяжної вентиляції цеху екстракції
обладнанням неперервного контролю викидів гексану.

Система забезпечує безперервний контроль вимірювання
об’єму газоповітряної суміші, концентрації вмісту в ній
гексану та температури. Система в режимі реального часу
інформує про втрати гексану в атмосферу та проводить
статистичну обробку даних і видачу аварійних сповіщень
про перевищення встановлених норм.

Система забезпечує видачу даних як до інформаційних
систем так і безпосередньо в АСУ ТП.

IoT шлюз АСУ ТП

Партнер проекту:
Компанія Inter-Eco INDUSTRY 4.0



Системи термометрії

✓ Багатоканальний багатозональний контроль температури

✓ Оповіщення про відхилення від норми

✓ Контроль температури і вологості зовнішнього повітря

✓ Багаторівнева індикація

✓ Контролери і апаратні шлюзи власної розробки

Big Data
Великі дані

Long Distances
Великі відстані

Radio Data
Радіо дані
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Системи 
відбору проб зерна
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Системи відбору проб зерна

INDUSTRY 4.0

ЗЕРНОВІ  КУЛЬТУРИ,  З  ЯКИМИ  ПРАЦЮЮТЬ ПРОБОВІДБІРНИКИ: 

✓ Відбір проб у відповідності до галузевих стандартів

✓ Відповідність якості проби нормативним вимогам

✓ Власні патентовані технології

Кукурудза           Соя            Пшениця      Соняшник           Рапс              Сорго               Жито             Ячмінь Овес               Горох            Макуха             Шрот

автомобільних – 33
вагонних – 4

потокових – 14

Виготовлено 
пробовідбірників:

ВАГОННІ ПОТОКОВІАВТОМОБІЛЬНІ 



Автомобільний пробовідбірник

5,28м 5,28м

✓ Відбір проб з кузовів двох автомобілів
✓ Відбір проб на всю глибину до дна кузова
✓ Автоматичне надсилання проби в лабораторію пневторанспортом
✓ Радіокерування і відеоконтроль Інновації

Унікальні 
власні рішення

INDUSTRY 4.0

Система 
відеоконтролю

Система 
радіокерування



Інженерне досягнення 2017 – Залізничний пробовідбірник 
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Залізничний пробовідбірник

Зернова лабораторія

INDUSTRY 4.0

Пневмопошта Система 
управління

Система 
відеоконтролю

Система 
радіокерування

✓ Унікальні власні патентовані рішення 
✓ Унікальний телескопічний зонд
✓ Автоматичний пошук вагонів і відкритих люків

Система 
повернення 
зерна

Система 
переміщення

мобільних блоків

Мобільний 
блок

Пневмотранспортна

система

Лабораторна 
шафа



Потокові пробовідбірники

Функціональність

Унікальні 
власні рішення

Висока точність

Сертифікована 
продукція

✓ Адаптивні варіанти виконання

✓ Автоматичний режим роботи

✓ Налаштування періоду відбору проб

✓ Автоматична доставка проб в лабораторію пневмотранспортом
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Бункерні ваги

✓ Комерційна точність 
зважування – 0,1%

✓ Розрахункова продуктивність 
від 50 до 2000 тон/год

✓ Пневматичний, гідравлічний 
або електричний привід 
засувок

✓ Система автоматичного 
калібрування з вбудованими 
калібрувальними вантажами

Функціональність

Унікальні 
власні рішення

Висока 
точність

Сертифікована 
продукція
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Дозувальні системи

✓ Комерційна точність 
зважування – 0,1%

✓ Висока швидкість дозування

Функціональність

Унікальні 
власні рішення

Висока 
точність

Сертифікована 
продукція
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Електромонтажні роботи
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Конструкторські і монтажні роботи
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Креативність

Кваліфікація

Навички



Розробка і виготовлення спеціалізованих контролерів

Прецизійні контролери 
вимірювання енергетичних 

параметрів

Контролери 
багатоканальних систем 

вимірювання температури 
і вологості

Спеціалізовані контролери 
систем автоматизації і 

передачі даних
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Реалізовані проекти

✓ Десятки проектів комплексної автоматизації підприємств
✓ 40 автомобільних і залізничних систем відбору зерна
✓ Проекти автоматизації виробництва САКУРА
✓ Десятки проектів багатоканальних систем термометрії

- Підприємства - Пробовідбірники - Системи САКУРА
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Наші клієнти



Дозволи і ліцензії




