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EC Grupa odpowiada na nowe wyzwania rynku
– główne zadanie na rok 2014
W Polsce rynek wysokich technologii ulega szybkim

współpracujących ciernie. Za opracowaną technologię

zmianom. Klienci stawiają coraz większe wymagania co

i zastosowanie jej do modyfikacji kół zębatych

do jakości, terminowości oraz profesjonalizmu usług.

wykonanych z aluminium zespół otrzymał wyróżnienie

W ostatnim okresie EC Grupa zaoferowała swoim

na światowych Targach Innowacji w Kuala Lumpur

klientom nową formę usług i nowe produkty.

w Malezji w roku 2012.

Największa z naszych spółek, EC Engineering, oferuje od

Również jedna z największych spółek EC

wielu lat usługi projektowe w zakresie konstruowania

Grupy, EC Test Systems, zainwestowała

samolotów, pojazdów szynowych i samochodowych. Jest

w rozwój nowych usług. Zainstalowała

firmą dobrze rozpoznawalną na wszystkich

ona jeden z największych w Polsce

kontynentach. Obecnie z sukcesem realizuje dla swoich

wzbudników elektromagnetycznych

klientów usługę „zaprojektuj i wykonaj”.

o sile 50 kN do badań odporności na

Zaprojektowane elementy wykonujemy w naszym

wibracje oraz trwałości produktów. W ten

zakładzie w Mielcu. Zwiększa to efektywność wdrażania

sposób poszerzyła swoją ofertę i dziś

do produkcji nowych, innowacyjnych produktów

oprócz standardowych usług pomiarów

– poprzez skrócenie procesu ich wytwarzania.

realizowanych za pomocą skanerów

Inżynierowie projektanci bezpośrednio nadzorują proces

laserowych, szybkich kamer i zaawansowanych kamer

wdrażania.

termowizyjnych może zaoferować również poszukiwane

Nowe inteligentne produkty wprowadza do produkcji

i elektroniki. Badania tego typu są w wielu dziedzinach,

InnowacjaPolska. Są to systemy oparte na technologii

takich jak np. przemysł kosmiczny, obligatoryjne.

na rynku badania trwałości elementów mechanicznych

RFID UHF, o całkowicie nowych możliwościach
w stosunku do tradycyjnych rozwiązań. Przede

Kolejnym krokiem w rozwoju EC Grupy będzie

wszystkim zwiększył się zasięg działania

uruchomienie przedsięwzięć z dziedziny przemysłu

– z dotychczasowych kilkunastu centymetrów do nawet

kosmicznego. Moja ostania wizyta w NASA Ames

kilkunastu metrów. InnowacjaPolska jest jedyną firmą

Research Park w Dolinie Krzemowej przekonała mnie

rozwijającą i oferującą tę technologię w Polsce. Liczba

o możliwości udziału naszej firmy w tego typu

zastosowań tej technologii gwałtownie rośnie: kiedyś

projektach. W szczególności interesujący jest rynek

stosowana jedynie w sklepach do zabezpieczania

małych satelitów, który rozwija się bardzo dynamicznie

towarów przed złodziejami, teraz wykorzystywana jest

na całym świecie. Przygotowania do uruchomienia tej

również w logistyce, w służbie zdrowia, hotelach,

produkcji w EC Grupie idą pełną parą.

centrach sportowych, obiektach wojskowych oraz
w systemach inteligentnej kontroli dostępu w

Dla poprawy obsługi klientów zorganizowaliśmy

budynkach.

ostatnio dział prawny oraz dział kontroli projektów.

W ostatnim czasie wspólnie z funduszem zalążkowym

obsługiwani bardziej profesjonalnie i terminowo.

Wierzymy, że dzięki temu nasi kontrahenci będą
FZ KPT założyliśmy firmę EC Advanced Materials, która
jako pierwsza w Polsce oferuje modyfikację powierzchni

prof. Tadeusz Uhl

materiałów na skalę przemysłową. Firma mogła powstać

prezes EC Grupy

dzięki opracowaniu przez zespół spółki InnowacjaPolska
technologii pokrywania powierzchni przy zastosowaniu
technologii PECVD dla zwiększenia trwałości elementów
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Zaprojektuj i dostarcz – kompleksowa produkcja
przyrządów dla firm lotniczych i kolejowych
Zakład produkcyjny w Mielcu, należący do EC

tam wcześniej, jak i zajmują się budowaniem nowych

Engineering, do tej pory wytwarzał przyrządy na

helikopterów, takich jak AW139 i AW189).

podstawie powierzonej dokumentacji m.in. dla Airbus
Military czy Peugeot & Citroen. W ubiegłym roku

W 2013 r. kontynuowaliśmy prace dla największych

rozpoczęliśmy kompleksową produkcję oprzy-

firm kolejowych na świecie: Alstom Transport oraz

rządowania w formule: „zaprojektuj i dostarcz”.

Bombardier Transportation. W obu wypadkach firma
EC Engineering projektowała przyrządy do produkcji

W drugiej połowie 2013 r. nasza firma na zlecenie

pociągów i tramwajów, a także wózków jezdnych do

AgustaWestland wyprodukowała serię przyrządów do

takich pojazdów jak np. tramwaje Citadis czy Flexity

wykonywania komponentów do śmigłowca AW 139.

oraz pociągi dużych prędkości ICX. Projekty były

Projekt przygotował zespół konstruktorów z Krakowa,

wykonywane w programie Catia, następnie

w systemie Catia, a następnie zostały opracowane

zaprojektowane przyrządy zostały wyprodukowane

programy CNC w celu wykonania precyzyjnej obróbki.

w naszym zakładzie w Mielcu. Co warto zaznaczyć,

Produkcja odbyła się w naszym zakładzie w Mielcu.

były to przyrządy o dużych wymiarach, sięgające 10

Obecnie przygotowane przez nas narzędzia są

metrów długości. Pracom tym towarzyszyło

wdrażane do produkcji śmigłowców w PZL Świdnik

unowocześnianie naszej spawalni, a uwieńczeniem

(zakłady te są własnością firmy AgustaWestland

będzie certyfikacja zgodności z normą EN 15085 Cl1.

i kontynuują produkcję śmigłowców, które powstawały

Zamierzamy ją przeprowadzić wiosną tego roku.
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NEWSY EC ENGINEERING

Krakowianin

2013

Ireneusz Łuczak, prezes EC Engineering został
wyróżniony tytułem Krakowianina 2013 roku
w plebiscycie zorganizowanym przez „Dziennik
Polski”. Plebiscyt miał uhonorować ludzi związanych
z Krakowem, którzy w ubiegłym roku odnosili
sukcesy. Ireneusz Łuczak został zwycięzcą w kategorii
biznes. Przypomnijmy, że rok wcześniej tytuł
Krakowianina 2012 roku w kategorii nauka zdobył
prof. Tadeusz Uhl, prezes EC Grupy.
Fot. Anna Kaczmarz / „Dziennik Polski”

EC Engineering na
Inżynierskich Targach
Pracy w Krakowie

Firma EC Engineering w tym roku po raz pierwszy

Targi pozwalają na bezpośredni kontakt z osobami

wzięła udział w Inżynierskich Targach Pracy

zajmującymi się w firmach rekrutacją, dzięki czemu

w Krakowie. To spotkanie pracodawców ze

uczestnicy imprezy mogą uzyskać odpowiedzi na

studentami i absolwentami krakowskich uczelni

nurtujące ich pytania, dotyczące dostępnych na rynku

technicznych, które przybliża młodym ludziom

ofert pracy lub możliwości odbycia praktyk i staży. To

środowisko gospodarcze, umożliwiając im lepszy start

okazja, by pozyskać najświeższe informacje o danej

na rynku pracy. Tegoroczne targi odbywały się 12 – 13

firmie, jak też dowiedzieć się, jakie są jej oczekiwania

marca i zgromadziły ponad 50 wystawców.

wobec potencjalnych pracowników. Z kolei dla
pracodawców ITP to szansa na dotarcie ze swoją ofertą

Organizatorem Inżynierskich Targów Pracy jest

do bardzo dużej liczby studentów i absolwentów

Stowarzyszenie Studentów BEST Kraków (Board of

uczelni technicznych w momencie, kiedy młodzi

European Students of Technology). Impreza

ludzie rozpoczynają szczegółowe planowanie własnej

– największa tego typu w województwie małopolskim

kariery zawodowej.

– odbywa się nieprzerwanie od 1999 roku, zawsze na
wiosnę w Hali TS Wisła przy ulicy Reymonta
w Krakowie.
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Targi kolejowe
na pograniczu
Europy i Azji
300 wystawców z 25 krajów – m.in. z Turcji,
Iranu, Rosji, Polski, Kazachstanu, Chin i Korei
– wzięło udział w targach EURASIA RAIL 2014,
które odbyły się w marcu br. w Istambule.
Wśród uczestników nie zabrakło firmy EC
Engineering.
Podczas tych branżowych targów kolejowych
krakowska firma zaprezentowała swoją ofertę
usług projektowych, jak również swoje
produkty (pantografy, podnóżek motorniczego,
toaletę próżniową). Przedstawicielom EC
Engineering udało się nawiązać wiele
interesujących, dobrze rokujących kontaktów
biznesowych.
W tym samym czasie co targi odbyło się też
Polsko-Tureckie Forum Gospodarcze,
zorganizowane w ramach obchodów 600-lecia
nawiązania stosunków dyplomatycznych
pomiędzy Polska i Turcją. Firma EC Engineering
również wzięła w nim udział. W trakcie forum
prezydent RP Bronisław Komorowski wraz
z prezydentem Abdullahem Gülem spotkali się
z debatującymi w Istambule polskimi
i tureckimi przedstawicielami biznesu, wyrazili
chęć zintensyfikowania współpracy gospodarczej między oboma krajami.
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SPOTKANIE UŻYTKOWNIKÓW
MSC.SOFTWARE ORAZ SIMUFACT
15-16 maja, Białka Tatrzańska

EC Engineering zaprasza do udziału w Konferencji

Cele konferencji:

Użytkowników Oprogramowania MSC.Software oraz
Simufact, która odbędzie się 15 – 16 maja br. w hotelu
Zawrat w Białce Tatrzańskiej.

=
prezentacja

szerokiego spektrum zastosowań

oprogramowania CAE do analiz inżynierskich

Na konferencji zaprezentowane zostaną nowości
i kierunki rozwoju oprogramowania MSC.Software
oraz programów z rodziny Simufact. Dla

=
integracja

środowiska użytkowników

oprogramowania MSC.Software i Simufact
=
stworzenie

możliwości swobodnej wymiany

użytkowników tego oprogramowania spotkanie

poglądów oraz pomysłów dotyczących

będzie też okazją do wymiany doświadczeń.

zastosowania oprogramowania

W programie znalazły się również warsztaty, podczas

=
prezentacja nowości

których eksperci będą odpowiadać na wszelkie pytania

=
wskazanie

uczestników spotkania.

kierunków rozwoju opro-

gramowania Simufact oraz MSC.Software.

Kontakt z organizatorami:

Organizatorzy zachęcają też do przygotowania

tel. : 12 341 89 41

i wygłoszenia referatów.

e-mail: software@ec-e.pl, amadej@ec-e.pl
Tematyka referatów:
=
Analiza

zagadnienia praktycznego lub

teoretycznego
=
Wykorzystanie

oprogramowania w zaga-

dnieniach przemysłowych
=
Wykorzystanie

oprogramowania w zaga-

dnieniach naukowo-badawczych.
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XIV edycja Gazel Biznesu

EC Engineering po raz kolejny z tytułem Gazeli
Krakowska firma EC Engineering znalazła się w elitarnym

Laureaci każdej edycji rankingu wybierani są na

gronie laureatów XIV edycji rankingu Gazel Biznesu,

podstawie badań wyników firmy z trzech ostatnich lat. W

organizowanego przez dziennik gospodarczy „Puls

XIV edycji zweryfikowano wyniki osiągnięte w latach

Biznesu”. To coroczne zestawienie najbardziej

2010, 2011 i 2012.

dynamicznie rozwijających się małych i średnich firm
krajowych.

Uroczysta ceremonia rozdania nagród Gazel Biznesu 2013
dla województwa małopolskiego odbyła się 19 lutego br.

W najnowszym rankingu dla województwa mało-

w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.

polskiego EC Engineering zajmuje 44. pozycję wśród 361
firm, natomiast w rankingu krajowym jest na 552. pozycji
pośród 4 tys. 272 firm.

Wyróżnienie dla EC Project
EC Project, jedna z najszybciej rozwijających się
spółek EC Grupy, otrzymała Certyfikat
Wiarygodności Biznesowej. Jest on nadawany
przez Dun & Bradstreet Poland – członka
międzynarodowej grupy Bisnode. Wyróżnienie to
świadczy o wysokiej ocenie stabilności spółki
w kontaktach handlowych. Ocena dokonywana
jest na podstawie sprawozdania finansowego, co
maksymalnie uwiarygadnia firmę w kontaktach
z kontrahentami.
Uzyskane przez EC Project wyróżnienie jest
potwierdzeniem coraz silniejszej pozycji spółki na
rynku. Kontrakty z największymi producentami
i dystrybutorami części samochodowych (Valeo,
Magneti Marelli) pozwalają żywić nadzieję, że
w przyszłym roku spółka będzie się rozwijać
jeszcze bardziej dynamicznie niż obecnie.
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EC Systems wystawcą
na targach energetyki
wiatrowej EWEA 2014
w Barcelonie
Firma EC Systems w dniach 10 – 13 marca br. brała udział w międzynarodowych targach i konferencji EWEA 2014
Annual Event, organizowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej.
Wydarzenie to rokrocznie przyciąga kluczowych
producentów oraz dostawców z ponad 60 krajów,
prezentujących najnowsze produkty i rozwiązania dla
branży energii odnawialnej. Wzorem lat ubiegłych
gospodarzem targów było wybrane europejskie miasto
– tym razem Barcelona.
Podczas targów firma EC Systems zaprezentowała
nowoczesne oprogramowanie do ciągłego
monitorowania maszyn oraz wibrodiagnostyki
– VIBstudio WIND. System ten z wyprzedzeniem
informuje o niesprawnościach turbiny wiatrowej, takich
jak: uszkodzenia łożysk, przekładni zębatych,
niewyważenie oraz rozosiowanie, umożliwiając tym
samym wymianę wadliwych elementów zanim
spowodują poważniejsze uszkodzenia maszyny.
Działanie programu zostało przedstawione
z wykorzystaniem stanowiska badawczo-edukacyjnego
do diagnostyki maszyn wirnikowych – VIBstand 2.
Stoisko EC Systems cieszyło się dużym zainteresowaniem
odwiedzających. Ciekawostką dla gości była możliwość
przetestowania działania systemu za pomocą... młotka.

W ten nietypowy sposób użytkownik mógł się przekonać,
jak oprogramowanie ogranicza do minimum ilość
fałszywych alarmów, oszczędzając czas i pieniądze
operatorów turbin wiatrowych.
Udział EC Systems w EWEA 2014 Annual Event był dla
firmy świetną okazją do prezentacji nowego rozwiązania,
wymiany poglądów oraz nawiązania kontaktów
biznesowych.
Kolejna edycja EWEA Annual Event już za rok w Paryżu.

Fot. Grzegorz Pieniążek
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VIBstudio WIND
– monitorowanie stanu
turbin wiatrowych
odkryte na nowo
Zastosowanie systemu do diagnostyki drganiowej turbin
wiatrowych to jeden z warunków efektywnego
i ekonomicznego prowadzenia biznesu w energetyce
wiatrowej. System ten dostarcza precyzyjnych informacji
na temat stanu technicznego kluczowych elementów
mechanicznych turbiny – takich jak łożyska, wały,
przekładnia i generator – w oparciu o zaawansowaną
analizę sygnałów drganiowych z nich pochodzących.
Dzięki tej wiedzy możemy z wyprzedzeniem zaplanować
remont maszyny czy też przygotować się na okres jej
przestoju.
Główne korzyści z zastosowania systemu diagnostycznego:
=
większa dostępność
=
większa niezawodność
=
mniejsze koszty utrzymania
=
mniej przestojów serwisowych.
Najnowszy produkt EC Systems – oprogramowanie
VIBstudio WIND – to nowatorskie rozwiązanie
pozwalające na rejestrację danych diagnostycznych
najwyższej jakości i ich weryfikację w czasie
rzeczywistym, tak aby można było wykluczyć fałszywe

alarmy. Efekt ten został osiągnięty dzięki zastosowaniu
zaawansowanego, zintegrowanego systemu wbudowanego, który instalowany jest w gondoli turbiny
wiatrowej. Jego zadaniem jest nie tylko rejestracja danych,
ale także ich ciągła weryfikacja i przetwarzanie. W ten
sposób do diagnosty trafiają wysokiej jakości, pewne
dane, które pozwalają na właściwą i jednoznaczną ocenę
stanu technicznego wszystkich najważniejszych
komponentów mechanicznych turbiny wiatrowej.
Umożliwia to uniknięcie awarii, a także najbardziej
ekonomiczne zaplanowanie postojów, przeglądów
i wymiany elementów podlegających zużyciu.
Czym różni się VIBstudio WIND od innych systemów?
automatyczne generowanie analiz i limitów
=
indywidualnie dopasowana, automatyczna konfigura=
cja stanów pracy maszyny
redukcja fałszywych alarmów
=
lepsza jakość estymat diagnostycznych
=
inteligentna archiwizacja danych
=
odporność systemu na brak łączności, nawet
=
długotrwałą.
Oprogramowanie znajdzie się w ofercie firmy EC Systems
w drugiej połowie tego roku.

EC Systems – kalendarz wydarzeń
Wszystkich zainteresowanych ofertą firmy EC Systems zapraszamy do odwiedzenia nas podczas targów, konferencji
oraz seminariów, w których będziemy uczestniczyć w tym roku. Będą to:
=
Międzynarodowe Targi Energetyki Expopower 2014 // POZNAŃ // 13 – 15 maja 2014
=
TEC 2014 // WARSZAWA // 22 maja 2014
=
Seminarium: Mechanika i Utrzymanie Ruchu // ŁÓDŹ // 24 września 2014
=
Szkolenie dla Służb Utrzymania Ruchu // SZCZECIN // 2 października 2014
=
V Targi Utrzymania Ruchu, Planowania i Optymalizacji Produkcji - MAINTENANCE 2014 // KRAKÓW //
29 – 30 października 2014
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VIBstand 2 – nowość w ofercie EC Systems

Kompleksowy system kontroli
dostępu i przepływu ludzi RFID

InOut+

Szybki rozwój technologii RFID (z ang. Radio-

System RFID InOut+ pozwala na:

frequency Identification) w kierunku UHF (daleki

=
kontrolę

dostępu do budynków, pomieszczeń,

zasięg) zaczyna wypierać standardowe, zbliżeniowe

korytarzy, magazynów, hal produkcyjnych i innych

systemy kontroli dostępu w nowoczesnych

miejsc wymagających nadzoru

budynkach biurowych czy magazynowych. Dlatego

=
kontrolę i rejestrację czasu pracy (RCP)

też firma Innowacja Polska, wychodząc naprzeciw

=
kontrolę

zapotrzebowaniu, wprowadziła do swojej oferty
innowacyjny i kompleksowy produkt pod nazwą
RFID InOut+.

czasu przebywania osób w danym

pomieszczeniu czy strefie, wraz z ich identyfikacją
=
kontrolę

kierunku ruchu i przepływu osób,

pojazdów, materiałów wewnątrz i na zewnątrz stref
chronionych

Jest to wielofunkcyjny, modułowy system kontroli
dostępu do pomieszczeń, biur, budynków
użyteczności publicznej, hal produkcyjnych,

=
podgląd

wideo stref chronionych – w czasie

rzeczywistym, w rozdzielczości HD
=
komunikację

wewnętrzną VOIP (telefonia

magazynów itp. Unikatowość Systemu InOut+ polega

internetowa) w obrębie strefy chronionej za

na tym, że wykorzystuje on jednocześnie dwie

pośrednictwem urządzeń mobilnych lub terminali

technologie identyfikacji radiowej RFID: bliskiego

SOS (połączenia z centrum monitoringu i pomocy)

(HF/LF) i dalekiego zasięgu (UHF). Zestawienie obu

=
zabezpieczenie

mienia firmy (np. sprzętu

technologii w systemie, a także wyposażenie go

elektronicznego, urządzeń pomiarowych) przed

w oprogramowanie InOut+ Management Software

kradzieżą

daje nowe możliwości w zakresie kontroli

=
integrację

i monitorowania przepływu osób w czasie

istniejącego zbliżeniowego systemu

kontroli dostępu z nową technologią UHF.

rzeczywistym.
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Zaprojektowane dla systemu oprogramowanie

Obecnie w ramach systemu InOut+ dostępne są takie

InOut+ Management Software umożliwia bieżący

moduły jak:

podgląd przepływu osób i mienia oraz kontrolę stanu

=
Moduł HF – zbliżeniowa kontrola dostępu (bliskiego

punktów dostępowych, prezentując wyniki w formie

zasięgu)

tabelarycznej lub graficznej. Wszelkie próby

=
Moduł UHF – kontrola dostępu dalekiego zasięgu

nieautoryzowanego wejścia lub wyjścia, wyniesienia

=
Moduł

mienia itp. są rejestrowane w czasie rzeczywistym,
o czym użytkownik systemu jest bezzwłocznie
powiadamiany. Ponadto oprogramowanie umożliwia

TotalProtect – kontrola przepływu ludzi

i mienia
=
Moduł

AntyThief – ochrona przed kradzieżą oraz

wynoszeniem mienia przez niepowołane osoby.

nadawanie i odbieranie uprawnień wejścia i wyjścia do
określonych punktów ochrony, na czas nieokreślony

RFID InOut+ może zostać zintegrowany z systemami

lub czasowo.

bezpieczeństwa CCTV (telewizji przemysłowej),
alarmu pożarowego, BAS (Building Automation

Główną zaletą systemu RFID InOut+ jest możliwość

System) oraz innymi zabezpieczeniami, w szcze-

jego modyfikacji i rozbudowy o nowe moduły. Dzięki

gólności zaś z systemami oferowanymi przez RFID

temu system można dostosować do potrzeb

Systems: systemem kontroli wjazdu i wyjazdu RFID

i wymagań klienta, a także systematycznie go

InOut oraz systemem inwentaryzacji środków

rozbudowywać.

trwałych RFID Inventory.
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MODUŁ HF – ZBLIŻENIOWA KONTROLA DOSTĘPU
Kontrola dostępu oparta na kartach zbliżeniowych to obecnie najczęściej stosowany system
bezpieczeństwa we współczesnych przedsiębiorstwach i instytucjach. Ogranicza on dostęp do wybranych
stref lub pomieszczeń osobom nieuprawnionym. W ramach modułu HF oferowane są standardowe
urządzenia do kontroli dostępu: kontrolery ACHFx, czytniki zbliżeniowe (z klawiaturą, wyświetlaczem
LED czy sygnalizacją dźwiękową) oraz identyfikatory zbliżeniowe w postaci kart, opasek na rękę,
breloków, chipów itp.

MODUŁ UHF – KONTROLA DOSTĘPU DALEKIEGO ZASIĘGU
Kontrola dostępu dalekiego zasięgu odbywa się na zasadzie podobnej jak zbliżeniowa kontrola dostępu,
z tą różnicą, że użytkownik nie musi przykładać identyfikatora do czytnika, aby wejść do kontrolowanej
strefy czy pomieszczenia. Jest to szczególnie przydatne w sytuacjach, gdy użytkownik ma utrudnioną
możliwość podejścia blisko czytnika. Głównym elementem modułu UHF jest antena z wbudowanym
kontrolerem RADL450. Dzięki unikatowemu połączeniu dwóch urządzeń w jednej obudowie możliwe jest
zmniejszenie kosztów budowy instalacji. Wysoka jakość wykonania anteny oraz jej parametry techniczne
umożliwiają odczyt identyfikatorów RFID z dużej odległości (8~10 m).

MODUŁ TOTAL PROTECT – KONTROLA PRZEPŁYWU LUDZI I MIENIA
Głównym elementem systemu jest wielofunkcyjny kontroler AP01, umożliwiający zintegrowaną
komunikację sieciową, przewodową i bezprzewodową, w czasie rzeczywistym. Urządzenie zbiera dane
z przekaźników i czytników oraz wstępnie je analizuje. Dane pozyskiwane są z wielu źródeł jednocześnie:
przekaźników ruchomych systemu ewidencji RFID TotalProtect, bezprzewodowych czujników
bezpieczeństwa oraz innych urządzeń pracujących w paśmie UHF. Moduł TotalProtect umożliwia
monitoring video, komunikację VOIP w ramach systemu, monitoring parametrów środowiskowych:
pomiar temperatury, wilgotności, stężenia gazów CO, CO2 i innych. Stosowany jest do budowy
kompleksowego systemu ochrony, w tym do śledzenia kierunku ruchu: osób, pojazdów oraz materiałów
w budynkach wymagających stałego nadzoru. Dzięki wbudowanym modułom WiFi o prędkości do
100 Mbit/s urządzenie AP01 pełni również funkcję punktu dostępowego (access point) do internetu
(połączenie przewodowe osiąga prędkość do 1 Gbit/s).

MODUŁ ANTYTHIEF – OCHRONA PRZED KRADZIEŻĄ
Zadaniem modułu AntyThief jest kontrola wynoszonego mienia firmy. Zastosowanie bramek
antykradzieżowych pozwala na wykrycie identyfikatorów RFID na kontrolowanym sprzęcie
(np. na urządzeniach elektronicznych, sprzęcie biurowym). Podczas przejścia przez bramkę AntyThief
system sprawdza powiązanie identyfikatora RFID na sprzęcie z osobą wynoszącą go, również wyposażoną
w identyfikator. Oprogramowanie systemu RFID InOut+ kontroluje w czasie rzeczywistym, czy dana
osoba ma uprawnienia do wynoszenia danego sprzętu przedmiotu lub urządzenia.
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Kamery termowizyjne FLIR
w promocyjnych pakietach badawczych
Firma FLIR Systems – światowy lider w projektowaniu, wytwarzaniu oraz sprzedaży kamer termowizyjnych – ma nową
promocyjną ofertę: pakiety badawcze FLIR Bench Test Thermal Kits. Są to kompletne zestawy pomiarowe, w skład
których wchodzi kamera termowizyjna, optyka oraz oprogramowanie. Zestawy znajdują zastosowanie w pracach
badawczo-rozwojowych, są wykorzystywane w laboratoriach przemysłowych, przy projektowaniu płyt PCB oraz
urządzeń automatyki przemysłowej, a także w edukacji.

Prawidłowy pomiar oraz odczyt temperatury
w warunkach przemysłowych jest niezwykle ważny.
Jeśli na czas nie zidentyfikujemy miejsca, w którym
temperatura jest podwyższona, może dojść do awarii
i uszkodzeń maszyn, w efekcie tego również do
przestoju linii produkcyjnej.
Pakiety Badawcze FLIR to innowacyjne i atrakcyjne
cenowo rozwiązanie służące do pomiarów temperatury.
W odróżnieniu od termopar i ich plączących się
przewodów, pirometrów i dyskusyjnej dokładności
wyników ich pomiarów – kamery termowizyjne FLIR
gwarantują efektywną pracę oraz uzyskanie
wiarygodnych wyników pomiarów.
Zamocowanie termopary we właściwym miejscu jest
wymagającym zadaniem. Złe umieszczenie czujnika
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może natomiast skutkować błędnymi wynikami.
Pirometry również nie są zbyt efektywnym narzędziem
do pomiarów temperatury. Podobnie jak termopary,
mierzą temperaturę w danym czasie tylko w jednym
punkcie. Co gorsza, pomiar przy pomocy pirometru jest
uśrednieniem temperatury na pewnej powierzchni – im
dalej od badanego obiektu się znajdujemy, tym większa
jest niedokładność pomiaru.
Kamery termowizyjne z zestawów Pakietów
Badawczych FLIR pozwalają na uzyskanie na każdym
termogramie tysięcy punktów pomiarowych w czasie
sekundy. W połączeniu z obiektywami oraz
zaawansowanym oprogramowaniem do prac
przemysłowych i badawczo-rozwojowych, FLIR oferuje
niezawodne rozwiązanie, dzięki któremu można
uzyskać właściwy obraz we właściwym czasie.

KOMPLETNE ZESTAWY POMIAROWE:
Pakiet FLIR Axsc Bench Test Thermal Kits
=
kamera A5sc, A15sc lub A35sc
=
optyka 44° z ręczną regulacją ostrości dla A5sc lub 48° dla
A35sc oraz A15sc
=
oprogramowanie ResearchIR umożliwiające akwizycję
sekwencji oraz analizę danych
=
adapter do statywu.
Pakiet FLIR E40 Bench Test Thermal Kits
=
kamera FLIR E40 (19200 punktów pomiarowych)
=
obiektyw 25°, ręczna regulacja ostrości
=
oprogramowanie ResearchIR
=
adapter do statywu
=
opcjonalnie: obiektyw 45°.
Pakiet FLIR T420 Bench Test Thermal Kits
=
kamera FLIR T420 (76800 punktów pomiarowych)
=
obiektyw 25°, ręczna i automatyczna regulacja ostrości
=
oprogramowanie ResearchIR
=
adapter do statywu
=
opcjonalnie:

obiektyw 45°, obiektyw close-up 2x (50µm) lub
close-up 4x (100µm).

OPROGRAMOWANIE BADAWCZO-ROZWOJOWE – NARZĘDZIE DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
Oprogramowanie FLIR ResearchIR zostało stworzone z myślą o użytkownikach działów badawczo-rozwojowych
korzystających z kamer chłodzonych oraz niechłodzonych. FLIR ResearchIR wykorzystuje wszystkie możliwości
kamer termowizyjnych, pozwala na szybką rejestrację oraz zaawansowane analizy ścieżek termicznych. Jest to
idealne narzędzie dla przemysłu oraz laboratoriów badawczo-rozwojowych.

WŁAŚCIWOŚCI I MOŻLIWOŚCI OPROGRAMOWANIA FLIR RESEARCHIR:
=
dostępne

w ponad 20 językach
=
podgląd, rejestracja oraz zapis danych z dużą szybkością
=
obróbka zjawisk szybkozmiennych
=
tworzenie wykresów zmiany temperatury w czasie rzeczywistym
oraz z zarejestrowanej sekwencji
=
zaawansowane wyzwalanie i zatrzymywanie rejestracji
=
nieograniczona liczba narzędzi pomiarowych (punkt, linia, obszar)
=
organizacja plików w kolekcje oraz z podglądem sekwencji
=
powiększanie i przesuwanie obrazów
=
konfigurowalne profile użytkownika.

Aby dowiedzieć się więcej o promocyjnych
Pakietach Badawczych FLIR, skontaktuj się
z przedstawicielami naszej firmy:
EC Test Systems Sp. z o.o.
ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków
tel. +48 12 627 77 77, tel. kom. +48 664 192 081
e-mail: biuro@ects.pl, www.ects.pl
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EC GRUPA
ul. Lublańska 34
31-476 Kraków
tel.: +48 12 627 77 10
fax: +48 12 627 77 11
e-mail: info@ec-grupa.pl
www.ec-grupa.pl

EC Engineering Sp. z o.o.
ul. Opolska 100
31-323 Kraków
tel.: +48 12 341 89 00
fax: +48 12 341 89 01
email: office@ec-e.pl
www.ec-e.pl

