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szeroką, interdyscyplinarną wiedzę, C Grupa jest jedną z największych firm inżynierskich 
umiejętność pracy w zespole, umie-w Polsce. Dla naszych klientów projektujemy E jętność negocjacji, a także znajomość  innowac yjne produkt y  i  ich  komponent y,  
języków  obcych. opracowujemy technologie ich wytwarzania, a ostatnio 

również wykonujemy zaprojektowane konstrukcje. 
Jesteśmy na rynku już 16 lat, mamy na Zapewniamy kompleksową realizację przedsięwzięć: 
nim ugruntowaną pozycję, nie boimy dostarczamy rozwiązania z zakresu mechaniki, elektroniki, 
się podejmować wyzwań pionierskich informatyki i automatyki. 
i bardzo trudnych z punktu widzenia 

komercjalizacji. W niektórych dzie-Oferujemy narzędzia, stanowiska produkcyjne i całe linie 
dzinach należymy do światowych technologiczne dla przemysłu lotniczego, kolejowego 
liderów i wytyczamy kierunki rozwoju i samochodowego. Jesteśmy producentami kluczowych 
produktów.elementów pojazdów szynowych, części zamiennych do 

samolotów, kompletnych systemów monitorowania stanu 
Oferujemy Państwu nasze doświadczenie, znajomość rynku, obiektów oraz systemów wspomagających logistykę, 
swoją produkcję prowadzoną zgodnie ze światowymi realizowanych  w  technologii  RFID. 
standardami oraz umiejętności naszej kadry inżynierskiej, 

zdobyte podczas realizacji wielu międzynarodowych Dostarczamy naszym klientom innowacyjne rozwiązania, 
przedsięwzięć. Jesteśmy elastyczni i dostosujemy się do a także wskazujemy rynek, na którym mogą odnieść sukces. 
Państwa potrzeb. Zależy nam bowiem, by każdy zrealizowany 

przez nas projekt spełniał oczekiwania naszych i Państwa Jesteśmy firmą globalną, działającą na wszystkich kon-
klientów.tynentach. Nasza znajomość realiów światowego przemysłu 

jest przydatna również naszym partnerom, którzy mogą 
Katalog, który oddajemy w Państwa ręce, zawiera wykaz dzięki nam dopasować produkt do potrzeb dowolnego 
spółek należących lub częściowo zależnych od naszej grupy, rynku. 
prezentuje ich profil oraz najważniejsze dokonania. 

Chcielibyśmy, aby dzięki lekturze katalogu poznali Państwo Współpracujemy z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju 
zakres  działalności  firmy  EC Grupa.i za granicą. Przekształcamy wizje naukowe w rynkowe 

produkty w takich dziedzinach jak: przemysł kolejowy, 
Zapraszamy  do  współpracy!samochodowy, obronny, chemiczny, lotnictwo, budo-

wnictwo, górnictwo, logistyka, przemysł nowoczesnych 
Prof.  Tadeusz Uhlmateriałów, energetyka (w tym energetyka odnawialna), 
Prezes  EC Grupygeologia, geodezja oraz informatyka.

Zatrudniamy młodą, entuzjastyczną kadrę inżynierską 

w trzech lokalizacjach: w Krakowie, gdzie znajduje się główna 

siedziba firmy oraz w Katowicach i Mielcu. Każdy 

z pracowników zarządzających projektami jest doskonale 

przeszkolony i posiada odpowiednie kompetencje, 

udokumentowane dyplomem na poziomie MBA lub 

uprawnień PRINCE2. U naszych pracowników wysoko cenimy 

zarówno umiejętności inżynierskie, jak i tzw. miękkie, czyli 
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Dział CAD to zespół doświadczonych konstruktorów, Prowadzimy działalność badawczo-rozwojową związaną 
zajmujący się szeroko pojętym projektowaniem: z nowoczesnymi technikami projektowymi (parametryczne 
kompletnych pojazdów, podzespołów, detali, maszyn, projektowanie 3D połączone z analizami numerycznymi, 
urządzeń, linii specjalistycznych, stacji pomiarowych oraz nowoczesne materiały, lekkie konstrukcje, optymalizacje 
pracami polegającymi na modernizacji konstrukcji już kształtu, ergonomia projektowanych układów). 
istniejących. Nasi konstruktorzy czynnie uczestniczą także 
w procesie produkcji, jak i we wdrażaniu produktu do Zakres usług działu CAD obejmuje przemysł kolejowy, 
eksploatacji. tramwajowy, motoryzacyjny, lotniczy oraz maszynowy. Nasza 

oferta jest stale poszerzana i dostosowywana do indy-
Wszystkie nasze projekty powstają w środowisku 3D, widualnych, często nietypowych potrzeb klientów. 
w którym przeprowadzana jest analiza funkcjonalna, 
ergonomii, występowania kolizji, natomiast dokumentacja 2D 
związana jest z modelem i aktualizowana w sposób 
automatyczny.

EC Engineering jest jednym z najlepiej rozwijających się biur projektowych w Europie. Firma posiada status Centrum Badawczo-
Rozwojowego nadany przez ministra gospodarki w 2009 roku. Zatrudniamy ponad 160 dobrze wyszkolonych inżynierów oraz 100 
specjalistów produkcyjnych. Nasza szeroka oferta w zakresie projektowania została wzmocniona przez zakup zakładu narzędziowego 
w Mielcu. Dzięki temu możemy świadczyć usługi w formule „zaprojektuj i dostarcz”.

Nasi inżynierowie uczestniczą w projektowaniu najszybszych pociągów w Niemczech, Włoszech czy Chinach, a także innych 
pojazdów m.in. w Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Rumunii i Japonii. Z roku na rok zwiększamy ekspansję na rynkach zagranicznych 
– obecnie  szczególnie  interesuje  nas  rynek  azjatycki.

Dzięki wieloletniej współpracy z liderem w produkcji pojazdów szynowych, firmą Bombardier Transportation, wzięliśmy udział 
w przygotowaniu projektu pociągu dużych prędkości ZEFIRO, przeznaczonego na rynek chiński oraz włoski. Od 2004 roku 
angażujemy się też w wiele programów związanych z lotnictwem, w tym w programy budowy samolotów Airbus A380 oraz Airbus 
A350 czy też śmigłowców Agusta Westland.

Poszerzamy także naszą ofertę produkcyjną. Naszym pierwszym i sztandarowym wyrobem jest pantograf 160EC, skonstruowany 
przez specjalistów z EC Engineering. Przełomowym momentem było natomiast połączenie naszych sił z byłym Zakładem 
Narzędziowym PZL Mielec w 2012 roku. Od tego czasu jesteśmy również znaczącym producentem oprzyrządowania.

Dynamiczny rozwój firmy potwierdzamy poprzez udział w największych przedsięwzięciach inżynierskich na świecie, jak 
i uczestnictwo w najważniejszych targach branżowych: Innotrans w Berlinie oraz Paris Air Show w Le Bourget pod Paryżem.
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Kolejnictwo

Biuro konstrukcyjno-badawcze zajmuje się kompleksowym 
projektowaniem pojazdów szynowych dla odbiorców 
krajowych i zagranicznych. Nasze projekty obejmują 
wszystkie typy pojazdów szynowych. Do wszystkich tych 
pojazdów opracowujemy oprzyrządowanie produkcyjne 
(spawalnicze, montażowe), jak i dokumentację tech-
nologiczną. 

Oferujemy przygotowanie kompletnej dokumentacji 
technicznej pojazdów trakcyjnych i wagonów, wymaganej 
obowiązującym prawem, w tym: DSU, DTR, WTO, 
dokumentacje konstrukcyjne, także odtworzeniowe 
i polonizacyjne. Projektowane przez nas konstrukcje 
odpowiadają najnowszym trendom w branży oraz są zgodne 
z obowiązującymi przepisami TSI (Techniczne Specyfikacje 
Interoperacyjności Kolei).

  

Motoryzacja

Nasz zespół wykonuje projekty: układów napędowych, 
układów jezdnych, nadwozi, wnętrz, instalacji, wraz 
z obliczeniami symulacyjnymi i weryfikacją pomiarową.

Przygotowujemy przestrzenne modele CAD konstrukcji, na 
podstawie których powstaje parametryczna dokumentacja 
2D. Modelowanie 3D umożliwia bezpośredni transfer modelu 
do systemów CAE, CAM, CNC. 

Przemysł lotniczy

Oferujemy usługi projektowe, obliczeniowe oraz badawcze 
dla przemysłu lotniczego w kraju i za granicą. Nasze 
doświadczenie zdobywamy, biorąc udział w przed-
sięwzięciach największych europejskich producentów 
branży lotniczej, m.in. w projektowaniu samolotu A380 
(obliczenia wytrzymałościowe układu paliwowego oraz 
elementów strukturalnych pylonu silnika) czy A350XWB 
(zabudowanie w strukturze kadłuba oraz analizy 
wytrzymałościowe układu hydraulicznego). Posiadamy 
niezbędne certyfikaty w zakresie projektowania i produkcji 
lotniczej.

  
Wytwarzamy oprzyrządowanie specjalne do produkcji 
lotniczej, m.in. przyrządy montażowe struktur lotniczych, 
przyrządy obróbcze czy pomiarowe (sprawdziany). 
Posiadamy możliwości produkcji części lotniczych w zakresie 
obróbki mechanicznej.

     DZIAŁ CAD

„Współpraca z naszymi klientami – uznanymi firmami z Polski i zagranicy – zapewnia nam od 14 lat 
nieustanny rozwój oraz mocną pozycję na świecie. Mam nadzieję, że kolejne lata również przyniosą 
nam wiele radości i satysfakcji z kreowania nowych rozwiązań.”

Ireneusz Łuczak, prezes EC Engineering
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Jesteśmy przygotowani do współpracy z firmami 
posługującymi się zarówno tradycyjnymi technikami 
tworzenia i obróbki dokumentacji, jak i korzystającymi 
z oprogramowania takiego jak: CATIA, Pro/ENGINEER, 
AutoCAD, Solid Works, Inventor, MSC NASTRAN/PATRAN, 
MSC ADAMS, LS-DYNA, ANSYS, HyperMesh, MSC.Marc, 
MSC.Fatigue, MSC.Dytran, Adams-Rail, simufact.forming.        

    

Dział obliczeniowy EC Engineering zajmuje się wyko-
nywaniem analiz numerycznych oraz analitycznych na 
potrzeby projektów przygotowywanych przez dział 
konstrukcyjny oraz dla klientów zewnętrznych. Przy-
gotowujemy m.in. analizy statyczne, zmęczeniowe, dyna-
miczne w dziedzinie czasu oraz częstotliwości, analizy crash, 
CFD i sprzężone cieplno-mechaniczne oraz szereg innych 
analiz na zgodność z najczęściej spotykanymi normami 
i wytycznymi.

Wykonujemy prace obliczeniowe dla przemysłu: kolejowego, 
maszynowego, motoryzacyjnego, a także innych zain-
teresowanych podmiotów.

Nasze najnowsze i najciekawsze zadania to między 
innymi:
=analizy dynamiczne (multibody) pociągu dużych 

prędkości dla klienta chińskiego 
=weryfikacja obliczeniowa procesu zużycia kół kolejowych 

dla eksploatowanego elektrycznego zespołu trakcyjnego 
=obliczenia wytrzymałościowe statyczne, zmęczeniowe 

oraz crash elektrycznego zespołu trakcyjnego 
=obliczenia wytrzymałościowe statyczne oraz zmę-

czeniowe najnowszego pociągu dużych prędkości dla 
klienta niemieckiego 

=obliczenia dynamiczne elementów wyposażenia (takich 
jak np. skrzynie akumulatorowe) dla przemysłu 
kolejowego 

=obliczenia CFD dla pociągów dużej prędkości oraz 
kompletnego układu HVAC elektrycznego zespołu 
trakcyjnego.

 DZIAŁ  ANALIZ  NUMERYCZNYCH

     

Jesteśmy ambitnym i kreatywnym zespołem designerów. 
Zajmujemy się kompleksowym projektowaniem – począwszy 
od koncepcyjnych szkiców nakreślających kierunek rozwoju 
produktu, poprzez dobór materiałów i kolorystyki, 
wizualizacje 3D, aż po model CAD w wersji gotowej do 
produkcji oraz materiały reklamowe. 

Dzięki pasji tworzenia oraz wiedzy z dziedziny projektowania, 
popartej bogatym doświadczeniem i licznymi realizacjami, 
przygotowujemy prace najwyższej jakości, zgodne 
z aktualnymi i nadchodzącymi trendami. Stworzone przez 
nas projekty są nie tylko atrakcyjne pod względem wyglądu, 
ale również – za sprawą wykorzystania wiedzy i wieloletniej 
praktyki inżynierów z EC Engineering – zgodne z zasadami 
ergonomii oraz osadzone w realiach technologii i budżetu 
klienta.

W 2013 roku zostaliśmy docenieni przez wydawcę książki 
o polskim designie „Polish Design: Uncut”. Prace naszych 
projektantów znalazły się wśród prezentowanych w niej 120 
najciekawszych projektów, jakie powstały w Polsce po 2000 
roku. 

Obecnie projektowane pojazdy, oprócz elementów 
konstrukcyjnych mechanicznych, zawierają również coraz 
więcej systemów elektrycznych i elektronicznych. Służą one 
zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu obsługi. By te 
systemy i urządzenia odpowiadały normom i wymogom 
przepisowym oraz spełniały oczekiwania klienta, prze-
prowadzamy analizy i kalkulacje takie jak np.: analiza mocy 
urządzeń, pobór energii, analiza doboru systemu aku-
mulatorów.

Oferujemy: opracowanie koncepcji i założeń do projektu, 
przygotowanie specyfikacji i wytycznych dla poddostawców, 
analizę na zgodność z normami, warunkami środo-
wiskowymi, przepisami i wytycznymi projektowymi. 
Wykonujemy elektryczne schematy ideowe i elektryczne 
schematy montażowe całego pojazdu.

Integrujemy wszystkie zastosowane w pojeździe 
komponenty elektryczne, sterowania i automatyki 
pokładowej, tworząc reprezentację graficzną z wyko-
rzystaniem techniki projektowania 3D.

DZIAŁ DESIGN & STYLIZACJA

DZIAŁ INTEGRACJI SYSTEMÓW               
ELEKTRYCZNYCH (EIA)

Przygotowujemy również analizy oraz dokumentację 
wspomagającą podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
urządzeń i pojazdów oraz ich niezawodności.

Zajmujemy się również automatyzacją maszyn i urządzeń 
związanych z produkcją i obsługą środków transportu. 
Zapewniamy nasze wsparcie w automatyzacji procesów 
produkcyjnych, przeprowadzamy też automatyzację 
urządzeń do tworzenia infrastruktury.

Od wielu lat współpracujemy z firmą Zuken, dostawcą 
oprogramowania inżynierskiego do wsparcia prac 
projektowych z zakresu tworzenia systemów elektrycznych. 
Naszym klientom oferujemy wsparcie techniczne począwszy 
od etapu wdrożenia oprogramowania, przez pomoc 
w odtworzeniu obecnych projektów w systemach E.series, aż 
po  wsparcie  przy  realizacji  bieżących  projektów.

Projektowanie maszyn

Zajmujemy się rozwojem i projektowaniem maszyn oraz 
urządzeń specjalistycznych. Opracowujemy m.in.:  
architekturę systemu, modele 3D, dokumentację techniczną 
2D, dokumentację procesu wytwarzania i testowania. 
Przygotowujemy też instrukcje obsługi i utrzymania.

Techniki projektowe

W naszych pracach opieramy się na najnowszych 
technologiach komputerowego wspomagania projekto-
wania CAD/CAM/CAE. 

W procesie projektowania posługujemy się wieloma 
technologiami wytwarzania struktur, m.in.: interlockingu, 
zgrzewania punktowego, spawania punktowego, kucia, 
frezowania, wypalania laserowego, gięcia cyfrowego, 
nitowania, lutowania, klejenia, tłoczenia, laminowania, 
szybkiego prototypowania.
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Od momentu powstania prototypu pantografu typu 160EC 
zostało już sprzedanych ponad 350 sztuk tego odbieraka 
prądu skonstruowanego przez naszych specjalistów. 
Obecnie projektowany jest następca 160EC pod nazwą 
160ECT. Będzie to konstrukcja całkiem nowa, oparta na 
lekkich zespołach aluminiowych, mogąca odebrać prąd 
nominalny nawet 2500A. Wykorzystując dotychczasowe 
doświadczenie, przygotowujemy rozwiązanie bardzo 
nowoczesne, przystosowane do potrzeb nie tylko rynku 
polskiego, ale i zagranicznego.

Po rocznej eksploatacji we Lwowie wyprodukowanego przez 
nas pantografu tramwajowego 70EC kolejne takie pantografy 
dostarczamy firmie Electrotrans, która buduje tramwaje 
ELECTRON.

Po zeszłorocznej akceptacji pierwszych 8 sztuk podnóżków 
motorniczego dla firmy Bombardier w tym roku ruszyła ich 
produkcja seryjna. 

Dział produkcyjny zapoczątkował również usługi serwisowe. 
Obecnie korzysta z nich firma Ultimate. W ramach tej 
współpracy pracownicy działu produkcji zajmują się 
serwisem niektórych elementów w pojazdach war-
szawskiego  metra.

Naszym wyrobem jest też toaleta podciśnieniowa EC VAC. 
Ponad 50 modułów tych toalet zostało już sprzedanych, 
a kolejne 50 jest zamówionych, trwa ich produkcja. Toalety EC 
VAC można spotkać w pociągach: Przewozów Regionalnych 
w Zachodniopomorsk im,  SKM Trójmiasto,  Kole i  
Dolnośląskich, Przewozów Regionalnych – Łódź, a niedługo 
będą z nich korzystać również pasażerowie Kolei 
Mazowieckich.

W zakładzie produkcyjnym w Mielcu zajmujemy się 
produkcją specjalistycznego oprzyrządowania (przyrządy 
montażowe, spawalnicze, kontrolne, laserowe, przyrządy do 
obróbki skrawaniem, do obróbki plastycznej, do obróbki 
cieplnej). Posiadamy własny park maszynowy, spawalnię, 
malarnię oraz dział obróbki cieplnej. Realizujemy 
zamówienia jednostkowe i seryjne z zachowaniem wszelkich 
niezbędnych parametrów jakości. Konstruujemy i produ-
kujemy przyrządy dla najbardziej wymagających branż, 
w szczególności na potrzeby przemysłu lotniczego, 
motoryzacyjnego  oraz  zbrojeniowego.

     ZAKŁAD PRODUKCYJNY KRAKÓW

     

Spółka EC Engineering jest autoryzowanym przed-Dział Pomiarów i Testów tworzą inżynierowie specjalizujący 
stawicielem producentów oprogramowania symulacyjnego się w prowadzeniu badań i pomiarów. Dział ten wykonuje 
do wspomagania prac inżynierskich (CAE – Computer Aided pomiary wibroakustyczne, wytrzymałościowe, badania 
Engineering) w Polsce, Czechach i na Słowacji.dynamiki strukturalnej, zajmuje się oceną hałasu oraz 

poziomu drgań. Wyniki pomiarów wykorzystywane są do 
Oferujemy:określenia parametrów wibroakustycznych, strukturalnych 
=oprogramowanie CAE do analiz inżynierskichkonstrukcji czy produktu, a także do walidacji modeli 
=maintenance (pomoc techniczna, aktualizacje)numerycznych oraz do pozyskania informacji na temat 
=szkolenia.charakteru pracy obiektu w warunkach eksploatacyjnych 

(np. obciążenia statyczne lub dynamiczne działające na 
Dostarczane przez nas oprogramowanie MSC Software 

konstrukcję podczas pracy). Pomiary dokonywane są 
(tylko w Polsce) to: 

w miejscu produkcji lub eksploatacji obiektu – z reguły na 
MSC Nastran, Adams, Marc/Mentat, Actran, Patran, MSC 

terenie Europy, Azji oraz Ameryki.
Fatigue, Dytran, Digimat, Easy5, Sinda, SimXpert, MSC Apex.

Przykładowe przedsięwzięcia realizowane w ostatnim czasie: Oprogramowanie pozwala wykonywać różnego typu 
=pomiary RLDA (Road Load Data Acquisition) – obciążenia analizy (symulacje) inżynierskie, m.in.:

oraz wytrzymałość – dla szeregu wiodących producentów 
=strukturalne i multifizyczne

samochodów osobowych oraz ciężarowych w Europie
=multidyscyplinarne

=pomiary wibroakustyczne oraz optymalizacja drgań 
=akustyki 

i analiza hałasu dla maszyny specjalnej pracującej 
=materiałów

w środowisku wodnym
=trwałości

=pomiary momentów, sił oraz drgań na maszynie górniczej
=układów wieloczłonowych – multibody.

=badania wytrzymałościowe statyczne oraz dynamiczne 
struktur pojazdów kolejowych EMU, DMU, tramwaju

Simufact Engineering GmbH 
=pomiary wibroakustyczne oraz analizy komfortu 

To z kolei oprogramowanie przeznaczone do symulacji 
samochodów osobowych

procesów przeróbki plastycznej oraz symulacji procesów 
=badania dynamiki strukturalnej – analiza modalna 

spawania. W naszej ofercie są: simufact.forming oraz 
stojanów generatorów

simufact.welding.
=badania izolacyjności akustycznej oraz tłumienia drgań 

materiałów stosowanych w pojazdach samochodowych 
DYNAmore GmbH

oraz kolejowych.
Oferujemy też oprogramowanie do analiz szybkozmiennych 
– explicite: LS-Dyna, DynaForm (symulacje tłoczenia), 
Dummy models.

DZIAŁ POMIARÓW I  TESTÓW     DZIAŁ SPRZEDAŻY OPROGRAMOWANIA
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     ZAKŁAD PRODUKCYJNY MIELEC



EC Systems to ekspert w zakresie projektowania i wdrażania przemysłowych systemów monitorowania, diagnostyki, testowania oraz 
sterowania. Od ponad 15 lat nasze rozwiązania znajdują zastosowanie na całym świecie, we wszystkich kluczowych gałęziach 
przemysłu. Realizowaliśmy różnorodne przedsięwzięcia, począwszy od tworzenia systemów sterowania baterią skutera 
elektrycznego i zapłonem granatu, poprzez testowanie silników wycieraczek, diagnostykę turbin wiatrowych, przejazdów 
kolejowych, autobusów, kompresorów gazu, aż do monitorowania pracy całych elektrowni. 

Oferujemy:
=systemy „pod klucz” dla przemysłu: możemy samodzielnie wykonać projekt, elektronikę, mechanikę, oprogramowanie nisko- 

i wysokopoziomowe wraz z interfejsem użytkownika, jak również zapewnić montaż oraz uruchomienie
=produkty dostępne „z półki”: m.in. oprogramowanie i urządzenia do monitorowania i diagnostyki stanu maszyn, akwizycji danych 

i kondycjonowania sygnałów, czujniki drgań, systemy do laserowego osiowania wałów, jak również do ultradźwiękowych badań 
nieniszczących

=usługi specjalistyczne: ocena stanu dynamicznego oraz stały zdalny nadzór nad pracą maszyn i urządzeń. 

=systemy diagnostyczneWyróżniają nas: samowystarczalność, referencje od 
=systemy sterowaniamiędzynarodowych korporacji, a także:
=systemy testujące.=kompetencje i bogate doświadczenie – wdrażamy 

rozwiązania o specjalnym przeznaczeniu: systemy 
Projektujemy  i  wdrażamy  rozwiązania:bazodanowe operujące na danych szybkozmiennych, 
=niezawodne  –  systemy o wysok im poziomie certyfikowane systemy iskrobezpieczne (ATEX, EN 13980), 

niezawodności SIL-2, 3, 4/DO-178B/DO-254systemy o wysokim poziomie nienaruszalności bez- 
pieczeństwa (SIL, DO-178B, DO-254), technologie =bezpieczne – certyfikowane systemy iskrobezpieczne, 
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (koncesja zgodne z dyrektywą ATEX
MSW) =energooszczędne – systemy o niskim poborze energii, 

=ścisła współpraca z uczelniami technicznymi z całego w tym systemy bateryjne
świata – mamy dostęp do akademickiego know-how oraz =bezprzewodowe – przeznaczone do pracy w trudnych 
laboratoriów, możemy przeprowadzać skomplikowane warunkach (np. pod ziemią)
i innowacyjne badania, testy oraz symulacje =specjalnego przeznaczenia – systemy dla wojska i policji 

=wysoka jakość produktów i usług – od początku (koncesja MSW), systemy laboratoryjne.
istnienia firmy wdrożyliśmy i stale udoskonalamy system 
zarządzania jakością  (ISO 9001:2008). Oprogramowanie

Projektujemy i wykonujemy oprogramowanie nisko- 
i wysokopoziomowe do zastosowań przemysłowych. Mamy 
doświadczenie w pracy nie tylko z systemami operacyjnymi 
takimi jak Windows, Linux, Solaris, ale także z systemami czasu 
rzeczywistego: RTX, QNX, RTOS i innymi. Realizowaliśmy 
projekty we wszystkich popularnych językach progra-

SYSTEMY   „POD KLUCZ”   DLA   PRZEMYSŁU mowania, m.in.: .NET, C/C++, Java SE/EE/ME/FX. Wdrażamy 
systemy bazodanowe oparte o rozwiązania firmy Oracle, 

Specjalizujemy się w rozwoju przemysłowych systemów Microsoft, IBM.
monitorowania, diagnostyki, sterowania oraz testowania. 
Możemy zaprojektować od podstaw, wdrożyć i uruchomić Przez ponad 15 lat działalności zrealizowaliśmy m.in.:
rozwiązanie dopasowane do potrzeb klienta, jak i roz-

=centrum utrzymania i diagnostyki podsystemów 
budować istniejący system, zapewniając integrację kolejowych
i kompatybilność technologiczną z istniejącą infrastrukturą. 

=autonomiczny system diagnostyczny autobusów
Wykonujemy: elektronikę i mechanikę, oprogramowanie 

=system do diagnostyki drganiowej turbin wiatrowych 
niskopoziomowe oraz oprogramowanie wysokopoziomowe. zdolny do monitorowania setek maszyn

=system do sterowania i diagnostyki kombajnów górniczych 
Nasze główne specjalizacje: =laboratoryjny system do analizy spalin.
=systemy monitorowania
=systemy akwizycji danych

    
      USŁUGI

OFERTA
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„Od 15 lat zajmujemy się tworzeniem oprogramowania oraz produkcją elektroniki dla najwyższej klasy systemów 
monitorowania i diagnostyki stosowanych w branży przemysłowej przez firmy na całym świecie.”

Tomasz Barszcz, prezes EC Systems
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USŁUGI SPECJALISTYCZNE 
DLA PRZEMYSŁU

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie w diagnostyce 
maszyn wirnikowych, jak również bogate zaplecze naukowo-
badawcze, świadczymy szereg usług specjalistycznych dla 
sektora przemysłowego, takich jak:
=zdalny nadzór diagnostyczny
=ocena stanu dynamicznego maszyn
=ekspertyzy poawaryjne
=nadzór nad rozruchem
=zalecenia konstrukcyjne
=osiowanie i wyważanie maszyn.

VIBstudio

VIBstudio to inteligentna platforma przeznaczona do 
ciągłego monitorowania stanu technicznego, zabezpie- 
czania przed awarią oraz diagnostyki drganiowej maszyn 
i urządzeń.

Platforma pozwala na:
lredukcję do 70% ilości awarii i przestojów
lzmniejszenie do 20% kosztów utrzymania i konserwacji
lzwiększenie do 30% żywotności nadzorowanych maszyn.

VIBstudio składa się z modułów VIBmonitor oraz oprogra-
mowania VIBnavigator.

Szeroki zakres konfiguracji umożliwia dostosowanie systemu 
do potrzeb funkcjonalnych oraz możliwości finansowych 
Klienta. Co więcej, łatwość jego przyszłej rozbudowy 
pozwala rozłożyć inwestycję w czasie. Daje to unikalną 
korzyść biznesową pozwalającą rozpocząć od taniej wersji 
bazowej systemu monitorowania dla jednej maszyny, 
a następnie stopniową jego rozbudowę w zaawansowaną 
platformę zdalnej diagnostyki dla całego przedsiębiorstwa.

System VIBstudio jest dostępny w trzech wersjach:
lpodstawowej (pompy, przekładnie, wentylatory, napędy)
ldla kompresorów tłokowych
ldla turbin wiatrowych.

Najważniejsze cechy  VIBstudio:
lmonitoring, bezpieczeństwo i diagnostyka na każdą kieszeń
lmodułowa architektura i łatwość rozbudowy
lprzejrzysty i nowoczesny interfejs graficzny
lintuicyjne zarządzanie zdarzeniami

TM
lwykorzystanie technologii True Data Validator  oraz  

3 TMI  Technology

     PRODUKTY

lbezprzerwowe przetwarzanie w czasie rzeczywistym LASEROWE  OSIOWANIE  WAŁÓW 
równolegle dla każdego z kanałów

I  LASEROWE  POMIARY  GEOMETRYCZNE
lredukcja fałszywych alarmów
lautomatyczna diagnoza uszkodzeń
ldostęp do danych z dowolnego miejsca na świecie. Możliwość precyzyjnego, a jednocześnie szybkiego i łatwego 

osiowania wałów maszyn jest bardzo ważna dla każdego 
specjalisty do spraw utrzymania ruchu. Niewłaściwe 

MONITOROWANIE I DIAGNOSTYKA wyosiowanie jest przyczyną drgania maszyn, większego 
MASZYN WIRNIKOWYCH zużycia uszczelnień i łożysk oraz powoduje większy pobór 

energii. Precyzyjne osiowanie zapewnia na długo 
bezawaryjność maszyny. EC Systems, wychodząc naprzeciw Mamy bogate doświadczenie w tworzeniu systemów 
oczekiwaniom klientów, oferuje wysokiej jakości rozwiązania monitorowania stanu i diagnostyki maszyn wirnikowych 
do osiowania laserowego wałów naszego szwedzkiego opartych na analizie sygnałów drganiowych. Zapro-
partnera – firmy Easy-Laser®.jektowaliśmy szereg produktów wykorzystywanych na 

różnorodnych maszynach o krytycznym znaczeniu, 
EC Systems oferuje również rozwiązania do laserowych począwszy od turbin wiatrowych i maszyn drukarskich, 
pomiarów geometrycznych marki Easy-Laser®. Technologia poprzez wentylatory spalin w elektrowniach, pompy 
ta jest w dużej części rozwinięciem laserowego osiowania odwadniające w kopalniach, aż po kompresory tłokowe gazu 
wałów maszyn. Dostarczamy zestawy do osiowania turbin ziemnego i sprężarki gazu syntezowego w zakładach 
i obrabiarek, do ustawiania współcentryczności otworów, jak chemicznych. Nasze produkty pozwalają na utrzymanie 
też uniwersalne rozwiązania do wyznaczania pro-maszyn  i  urządzeń  w  pożądanym  stanie  technicznym.  
stoliniowości, płaskości i równoległości. Dzięki zastosowaniu 
zaawansowanego sprzętu do laserowych pomiarów Zastosowanie zaawansowanych metod wibrodia-
geometrycznych możliwe jest uniknięcie awarii, zwiększenie gnostycznych umożliwia wczesne wykrycie uszkodzeń 
żywotności urządzeń, zmniejszenie strat energii oraz takich jak:
poprawienie jakości produkcji. Jednocześnie sprzęt ten jest =niewyrównoważenie
znacznie łatwiejszy w użyciu i pozwala na znaczną =rozosiowanie
oszczędność czasu w porównaniu do klasycznych metod =luzy posadowienia
pomiarowych.=uszkodzenia łożysk i przekładni.

BADANIA  NIENISZCZĄCE

Badania nieniszczące polegają na wykorzystaniu nie-
inwazyjnych metod diagnostycznych wykorzystywanych 
w przemyśle do badania stanu materiału lub urządzenia 
i wykrywania jego ewentualnych wad. Nie powodują 
uszkodzeń, dzięki czemu możliwe jest zachowanie cech 
użytkowych badanego obiektu i jego dalsza eksploatacja. 
W naszej ofercie znajduje się szeroki zakres narzędzi do 
prowadzenia ultradźwiękowych badań nieniszczących 
wykorzystujących energię fal akustycznych o wysokiej 
częstotliwości (50kHz – 25MHz). Umożliwiają one 
wykrywanie istniejących wad materiałowych, obserwację ich 
powstawania i rozwoju oraz pomiar właściwości fizycznych 
badanych obiektów – od wymiarów po wartości 
charakterystyk  mechanicznych.

=Alstom Power
=Bombardier
=Energobaltic
=Famur
=Grupa Azoty

  

     NASI  KLIENCI

Elektronika
Mamy zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, 
którzy projektują oraz wykonują analogowe i cyfrowe 
urządzenia elektroniczne. Posiadamy kompetencje 
w zakresie wykorzystania mikrokontrolerów dostawców 
takich jak: Atmel, TI, Analog Devices, Microchip, Motorola, jak 
i programowania układów FPGA w językach VHDL, Verilog. 
Dużym atutem EC Systems jest własna, automatyczna linia 
produkcyjna przeznaczona do montażu układów 
elektronicznych, która zapewnia nam niezależność od zew- 
nętrznych dostawców. Wykonujemy kontraktowy montaż 
elektroniki  dla  małych  i  średnich  serii. 

Wykonaliśmy dotąd między innymi:
=moduł sterujący ładowaniem i rozładowywaniem baterii 

pojazdu elektrycznego
=autonomiczny czujnik wychylenia linii wysokiego 

napięcia
=bezprzewodowy system do monitorowania ciśnienia 

w obudowach ścianowych w kopalniach
=system do ultradźwiękowych badań nieniszczących kotw 

wzmacniających konstrukcje betonowe (ściany tuneli, 
fundamenty, mury oporowe)

=system do monitorowania nabrzeży portowych.
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=MTU Areo Engines
=RR Donnelley
=Solaris Bus & Coach
=Thales
=Valeo.
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=MTU Areo Engines
=RR Donnelley
=Solaris Bus & Coach
=Thales
=Valeo.



Spółka EC Test Systems zajmuje się dostarczaniem rozwiązań pomiarowych, diagnostycznych oraz symulacyjnych z zakresu drgań 
i akustyki. Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem na terenie Polski światowych liderów tej branży. Reprezentujemy firmy, z których 
doświadczeń korzystają największe koncerny motoryzacyjne, lotnicze i zbrojeniowe oraz przedsiębiorstwa działające w innych 
gałęziach przemysłu. Ofertę spółki uzupełniają zaawansowane systemy wizyjne i termowizyjne.

Naszym klientom dostarczamy kompleksowe rozwiązania w zakresie pomiarów procesów szybkozmiennych, takich jak eksplozje, 
ruchy obiektów z bardzo dużą prędkością, drgania, deformacje uderzeniowe, dynamika płynów itp. Oferujemy zintegrowane systemy 
badawczo-rozwojowe do analiz termalnych (badanie naprężeń, wibrotermografia, termografia impulsowa i lockin) oraz rozwiązania 
do realizacji testów zmęczeniowych. W ofercie posiadamy również systemy do pomiarów akustyki budowlanej, skanery 3D 
oraz oprogramowanie symulacyjne.

Dostarczając najnowsze rozwiązania znajdujące się obecnie na rynku, pomagamy uruchamiać nawet najbardziej zaawansowane 
stanowiska badawczo-rozwojowe.

     CZUJNIKI

FBGS – światłowodowe systemy do pomiarów odkształceń
PCB Piezotronics Inc. – piezoelektryczne, laboratoryjne 
i przemysłowe czujniki drgań, ciśnienia oraz siły, 
wraz  z  osprzętem 
Philtec – światłowodowe czujniki przemieszczenia: 
analogowe oraz cyfrowe
Polytec – jednopunktowe wibrometry laserowe
SEQUOIA – trójosiowe akcelerometry MEMS z interfejsem 
USB
SMART FIBRES – czujniki światłowodowe do pomiarów 
odkształceń, temperatury i drgań
Texsys International – żyroskopy, wzmacniacze do termopar 
i tensometrów, pirometry.

NASZA OFERTA

     

Automation Technology  – termowizyjne badania 
nieniszczące, automatyzacja i monitorowanie w podczerwieni 
FLIR Systems – naukowe kamery termowizyjne, systemy 
do wizualizacji gazów
Imperium – kamery do obrazowania ultradźwiękowego
Steinbichler – szerografia, systemy kontroli jakości 
powierzchni.

     

Siemens Industry Software NV – wielokanałowe 
laboratoryjne i przenośne analizatory sygnałów
LTT Labortechnik Tasler – rejestratory do ultraszybkiej 
akwizycji sygnałów pomiarowych
Polytec – wibrometry laserowe skanujące 1D i 3D 
(bezstykowe pomiary drgań w przestrzeni 3D), systemy 
badań mikrostruktur
Steinbichler – skanery 3D optyczne i laserowe do małych 
i średnich obiektów
Surphaser  – skanery 3D laserowe do obiektów 
wielkogabarytowych
TEAC – wielokanałowe systemy pomiarowe.

Cavitar – laserowe oświetlenie impulsowe
Image Systems AB – oprogramowanie do analizy ruchu 
na podstawie informacji wizyjnej
Vision Research – kamery szybkie – pomiary przemieszczeń, 
prędkości i przyspieszeń liniowych oraz kątowych 
dokonywane poprzez analizę informacji wizyjnej
Steinbichler LUKOtronic – analiza ruchu człowieka 
w przestrzeni.

    

DasyLab – oprogramowanie do prowadzenia pomiarów 
i analiz on-line 
FlexPro – oprogramowanie do analizy sygnału off-line 
LMS Imagine.Lab AMESim – oprogramowanie do symulacji 
układów mechatronicznych
LMS Test.Lab – zaawansowane oprogramowanie do 
pomiarów i złożonych analiz wibroakustycznych
LMS Test.Xpress – oprogramowanie do pomiarów i analiz 
sygnałów on-line oraz off-line
LMS Virtual.Lab – zintegrowane środowisko symulacyjne 
z zakresu wytrzymałości,  hałasu,  drgań,  dynamiki  itp.
LMS SAMCEF Mecano – oprogramowanie do nieliniowych 
analiz dynamicznych, analiz kompozytów, delaminacji oraz 
procesów pękania
LMS SAMCEF Wind Turbine – modelowanie i analizy 
elektrowni wiatrowych

TERMOWIZJA  I  NDT

SYSTEMY POMIAROWE

BEZSTYKOWA  ANALIZA  RUCHU

 OPROGRAMOWANIE

     

     AKUSTYKA

     TESTY WIBRACYJNE

Microflown – czujniki prędkości cząstki (pomiar natężenia 
dźwięku), sondy natężeniowe
Norsonic – sprzęt do pomiarów akustycznych: sonometry, 
analizatory dźwięku, źródła dźwięku, wzmacniacze, 
kalibratory akustyczne i kamery akustyczne
PCB Piezotronics Inc. – mikrofony pomiarowe i przed-
wzmacniacze
Spectronics – rury impedancyjne.

DONGLING – wzbudniki elektrodynamiczne
ELSTAR Elektronik – maszyny do testów udarowych
ModalShop – wzbudniki modalne wraz z osprzętem, 
kalibratory drgań i systemy kalibracji
BOSE ElectroForce – elektromagnetyczne maszyny 
wytrzymałościowe do testów dynamicznych.

LMS SAMCEF Rotors – modelowanie i analizy szybkich 
maszyn wirujących
MOBIUS – oprogramowanie szkoleniowe z zakresu 
diagnostyki drgań i utrzymania ruchu
Optimus – oprogramowanie do integracji procesu 
modelowania oraz optymalizacji.

   

KMT - Kraus Messtechnik GmbH – systemy telemetryczne.

    

BOSE ElectroForce – elektromagnetyczne maszyny 
wytrzymałościowe do testów biomateriałów
FLIR Systems – naukowe kamery termowizyjne
Polytec – bezkontaktowy pomiar drgań tkanek
Steinbichler LUKOtronic – analiza ruchu człowieka 
w przestrzeni (motion capture)
Steinbichler – skanery 3D do pomiarów ortopedycznych 
i stomatologicznych.

  TELEMETRIA

 BIOINŻYNIERIA
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„Aby spełnić oczekiwania naszych klientów, do powierzonych zadań podchodzimy z pasją i zaangażowaniem. Współpraca ze 
światowymi  liderami  sprawia, że  dostarczane  przez  nas  rozwiązania  wyróżniają się  innowacyjnością  i  wzorową  jakością.”

Dariusz Knapek, prezes EC Test Systems
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   URZĄDZENIA KONTROLNO-POMIAROWE

STANOWISKA POMIAROWE

AUTOMATYKA  PRZEMYSŁOWA

 WYDAJNOŚĆ  I  BEZPIECZEŃSTWO

ROZWIĄZANIA  DEDYKOWANE

PROSTOTA  I  TRWAŁOŚĆ

Budowane przez nas urządzenia kontrolno-pomiarowe 
umożliwiają sprawdzenie pojedynczych egzemplarzy, jak też 
produktów wytwarzanych seryjnie, w przypadkach, gdzie 
czas każdej operacji pełni kluczową rolę w procesie produkcji.

   

Dzięki naszemu doświadczeniu tworzymy stanowiska 
pomiarowe przeznaczone dla działów kontroli jakości oraz 
laboratoriów. 

   

Oferujemy nowoczesne rozwiązania z zakresu systemów 
automatyki przemysłowej. Budujemy nowe aplikacje, jak 
również modernizujemy urządzenia istniejące.

   

Opracowywane przez nas rozwiązania zwiększają wydajność, 
jakość oraz bezpieczeństwo produkcji:

=integrujemy systemy automatyki oparte na sterownikach 
programowalnych

=przygotowujemy aplikacje związane z wizualizacją 
procesów produkcyjnych

=budujemy systemy kontroli wizyjnej
=wdrażamy nowe technologie
=modernizujemy istniejące rozwiązania
=wdrażamy systemy zrobotyzowane
=zapewniamy fachowe wsparcie, szkolenia i serwis.

   

Wszystkie nasze rozwiązania są dopasowane do indy-
widualnych potrzeb klienta.

   

Wszystkie nasze rozwiązania charakteryzują się prostotą 
wykonania i wysoką trwałością. Staramy się, aby zastosowane 
komponenty były w miarę możliwości dostępne w handlu, 
a projektowane indywidualnie elementy możliwe do 
wykonania w większości narzędziowni.

EC Project to firma zajmująca się tworzeniem rozwiązań z zakresu wsparcia produkcji oraz rozwojem produktu. Opracowujemy 
systemy pozwalające zautomatyzować zarówno proces produkcji, jak i kontrolę jakości. 

„Stawiamy na jakość i prostotę rozwiązań, maksymalnie usprawniając 
proces, w jakim bierze udział nasz produkt. Realizacja niestandardowych 
i nowatorskich pomysłów technicznych to dla nas codzienność. 
Współdziałając z partnerami w EC Grupie, jesteśmy jeszcze silniejsi – 
również ich wiedzą i doświadczeniem.”

Waldemar Siwek, prezes EC Project

     

Projektujemy i budujemy urządzenia służące sprawdzaniu 
i testowaniu produktu – dla kontroli zarówno komponentów, 
jak i gotowego wyrobu. Zmierzymy każdy parametr – 
poczynając od zmierzenia gabarytów, po kontrolę wizyjną 
oraz skomplikowane pomiary sił i przepływów. Budujemy 
systemy Poka-Yoke dla dowolnych komponentów. Tworzymy 
rozwiązania pozwalające zmniejszyć ilość braków, 
oszczędzamy energię i skracamy realny czas procesów 
produkcji.

KONTROLA JAKOŚCI

     WSPARCIE  PROCESÓW  PRODUKCJI

=odpowiednie oprzyrządowanie, umożliwiające wyko-
nywanie wszelkich operacji w sposób powtarzalny 
i zapewniający odpowiednią jakość

=urządzenia peryferyjne uzupełniające procesy pro-
dukcyjne

=systemy zapewniające zmniejszenie ilości braków 
produkcyjnych oraz pozwalające na eliminowanie 
wadliwych komponentów

=urządzenia umożliwiające kontrolę międzyoperacyjną 
i ostateczną komponentów i produktów

=wydajne systemy sterowania procesami produkcyjnymi
=odpowiednio czytelne wizualizacje procesów produkcji 

i kontroli jakości
=systemy archiwizacji danych pochodzących z urządzeń 

produkcyjnych i kontrolnych.
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KONTROLA JAKOŚCI

     WSPARCIE  PROCESÓW  PRODUKCJI
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produkcyjnych i kontrolnych.
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Działalność firmy Innowacja Polska koncentruje się wokół współpracy nauki i technologii z biznesem. Naszą misją jest 
opracowywanie i transfer nowych technologii do przemysłu w celu podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających 
w oparciu o te technologie. Dzięki swojemu potencjałowi, zgromadzonej wiedzy oraz rozległej sieci współpracujących z nami 
partnerów zmierzamy do stworzenia efektywnego pomostu między światem nauki a sektorem przemysłowym w Polsce i poza jej 
granicami. Od 10 lat świadczymy specjalistyczne usługi, sprzedajemy licencje, a także wprowadzamy własne produkty na rynek. Na 
swoim koncie mamy już ponad 100 zrealizowanych przedsięwzięć, w tym 17 międzynarodowych projektów R&D (badawczo-
rozwojowych) o wartości 25 mln euro. Współpracujemy z ponad 50 ośrodkami badawczymi oraz ponad 100 firmami.

Innowacja Polska zajmuje się również rozwojem aplikacji zasięgu, pracujących w paśmie UHF i nie-wymagających źródła 
software'owych. W ramach przedsięwzięcia „Build Your zasilania. System umożliwia rejestrację użytkowników 
English” został przez nas wykonany projekt oraz aplikacja do w sposób ciągły, nawet w przypadku otwartego szlabanu, 
nauki języka angielskiego dla uczniów i absolwentów szkół i zapewnia płynność przejazdu. 
budowlanych.

Kompleksowy system kontroli RFID InOut+
Nasza firma prowadzi badania i prace z zakresu inżynierii 
materiałowej. Wraz z naukowcami z AGH opracowaliśmy nowe RFID InOut+ to innowacyjny, wielofunkcyjny system kontroli 
technologie obróbki cieplno-mechanicznej materiałów dostępu do pomieszczeń, budynków, hal produkcyjnych, 
z zastosowaniem metod CVD, PVD itp. Technologie te służą do magazynów itp. Wyjątkowość systemu polega na tym, że 
nanoszenia cienkich powłok na obrabiany materiał w celu wykorzystuje on jednocześnie dwie technologie identyfikacji 
zmiany właściwości  fizycznych,  chemicznych lub radiowej RFID: bliskiego i dalekiego zasięgu. Połączenie obu 
mechanicznych jego powierzchni. Nasi naukowcy za prace      technologii w systemie wraz z oprogramowaniem InOut+ 
w tej dziedzinie zdobyli nagrody na targach innowacji w  Malezji. Management Software daje nowe możliwości w zakresie 

kontroli i monitorowania w czasie rzeczywistym. System 
InOut+ pozwala na kontrolę długości czasu przebywania       
osób w wyznaczonej strefie, rejestrację czasu pracy 
pracowników, kontrolę kierunku ruchu oraz przepływu osób Innowacja Polska jest jedynym na 
i mienia wewnątrz stref chronionych, podgląd wideo w czasie polskim rynku producentem urządzeń 
rzeczywistym w rozdzielczości HD, komunikację wewnętrzną i systemów opartych na bezbateryjnej 
VOIP w obrębie strefy, a także zabezpieczenie mienia firmy technologii RFID dalekiego i bliskiego 
przed kradzieżą. System może być dowolnie skalowany zasięgu (UHF i HF). Oferujemy je pod 
i dostosowywany przez użytkownika do jego potrzeb.marką RFID Systems. 

Użytkownik ma do dyspozycji w ramach systemu następujące Produkujemy i rozwijamy urządzenia, a także kompletne 
moduły:systemy wraz z oprogramowaniem do zarządzania kontrolą 
Moduł HF – zbliżeniowa kontrola dostępudostępu oraz identyfikacją osób i mienia. Swoje produkty 
Moduł UHF – kontrola dostępu dalekiego zasięgusprzedajemy poprzez sieć dystrybutorów na terenie całego 
Moduł TotalProtect – kontrola przepływu osób i mienia, kraju, a wkrótce zamierzamy zaistnieć również na rynkach 
identyfikacja kierunku ruchu, kontrola parametrów środo-europejskich.
wiskowych
Moduł AntyThief – ochrona przed kradzieżą.Opracowaliśmy kompleksowe i niezawodne systemy oparte 

na technologii RFID:

System do szybkiej i skutecznej inwentaryzacji RFID System do zarządzania wjazdem i wyjazdem RFID InOut
Inventory

System umożliwia sprawne zarządzanie obsługą za-
System umożliwia zarządzanie procesami inwentaryzacji oraz bezpieczenia wjazdu i wyjazdu na parkingi, place budowy oraz 
zarządzanie majątkiem przedsiębiorstw. Jest pozbawiony inne strefy chronione – np. magazyny zewnętrzne czy tereny 
wad wszystkich innych systemów inwentaryzacyjnych lotniskowe. Pozwala na bezobsługową i bez-przewodową 
dostępnych na rynku. RFID Inventory daje możliwość kontrolę wjazdu i wyjazdu oraz autoryzację dostępu 
tworzenia pełnego obrazu stanu wyposażenia firmy, wraz z odległości do 10 metrów. Identyfikacja pojazdów odbywa się 
z  uwzględnieniem  historii  pojedynczych środków  trwałych. automatycznie, za pomocą identyfikatorów RFID dalekiego 

PRODUKTY  I  MARKI
„W dziedzinie nowoczesnych technologii sukces można osiągnąć jedynie 
poprzez ciągły rozwój i ewolucję. Dlatego dbamy o jakość dostarczanych 
przez nas rozwiązań oraz stale doskonalimy nasze produkty.”

Karolina Kozłowska, prezes firmy Innowacja Polska

Poza opracowywaniem własnych produktów i kom- ultradźwiękowo aktywowany płyn do zwalczania wszy 
pleksowych systemów, Innowacja Polska działa na zasadzie ludzkiej  i  jej  jaj
outsourcingu. Prowadzimy prace badawcze, wdrażamy nowe NANOTUBE – rozwój technologii pokryć bazujących na 
technologie i rozwiązania u swoich klientów. Nasz dział nanorurkach węglowych – dla uzyskania bardziej efektywnej 
badawczo-rozwojowy realizuje zarówno własne, autorskie i stabilnej pracy radiowych i mikrofalowych lamp 
pomysły, jak i koncepcje naszych partnerów. Firma dysponuje elektronowych
wysoko wykwalifikowaną kadrą, złożoną z naukowców SAFETALK – innowacyjny system antyszpiegowski, 
i inżynierów, wykonuje prace rozwojowe z dziedzin takich jak: wykrywający wszelkie elementy mogące służyć do 
elektronika, automatyka, informatyka czy inżynieria nagrywania, nawet wtedy, gdy są wyłączone
materiałowa. CITYBEE – pierwszy na świecie system nawigacji miejskiej dla 

osób niepełnosprawnych (niewidomych, niedowidzących)
Do sukcesów naszej firmy należą opracowane przez nas LOPTIM – działający bezprzewodowo system predykcji 
i wdrożone w Europie rozwiązania: uszkodzeń małych silników elektrycznych 
IATS – pierwszy na świecie innowacyjny tester do UNDERSAFE – system umożliwiający monitorowanie 
prowadzenia badań antyfoulingowych w warunkach parametrów środowiskowych oraz bezpieczeństwa turystów 
laboratoryjnych w podziemnych obiektach turystycznych. 
CLEARBRUSH – urządzenie emitujące ultradźwięki oraz 
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współpracujemy z naukowcami, ekspertami z różnych System dla branży reklamowej i organizacji imprez RFID 
dziedzin, co pozwala nam realizować nawet najtrudniejsze Event
przedsięwzięcia.

RFID Event wspomaga systemy lojalnościowe, konferencje, 
Dotacje pozyskujemy dla klientów zewnętrznych, jak też dla targi oraz inne wydarzenia, korzystając z technologii RFID 
wsparcia własnych innowacyjnych projektów. W ramach UHF. System umożliwia zarządzanie bazą klientów (gości), ich 
niedawno zakończonych naborów dofinansowanie aktywnością w określonych strefach oraz częstością 
otrzymały dwa ważne projekty:pojawiania się w nich. Daje możliwość rozpoznawania 
=„MFB – rodzina średniopodłogowych wózków klientów i kierowania do nich interaktywnej, per-

tramwajowych” – projekt realizowany przez konsorcjum sonalizowanej reklamy. Dzięki odczytaniu identyfikatora czy 
naukowo-przemysłowe, w którego skład wchodzi spółka karty lojalnościowej, na ekranach reklamowych lub 
Modertrans Poznań i Politechnika Poznańska. Efektem hologramach może być wyświetlany komunikat (reklama) 
projektu ma być stworzenie nowej rodziny tramwajowych skierowany do danej osoby. RFID Event jest również 
wózków średniopodłogowych. Wprowadzenie ich do skuteczny w przypadku wyszukiwania konkretnych osób. 
eksploatacji przyczyni się do zwiększenia efektywności Wystarczy, że hostessa podejdzie do kogoś z czytnikiem, a na 
działania transportu miejskiego i aglomeracyjnego na ekranie pojawi się imię, nazwisko oraz inne potrzebne 
świecie, poprawy bezpieczeństwa oraz podniesienia informacje o tej osobie. Działanie systemu opiera się na 
komfortu użytkowników. Przedsięwzięcie ma się czytniku RDL1000, który pozwala na identyfikację osób oraz 
zakończyć do 31 marca 2017 roku. Całkowita wartość mienia. Czytnik doskonale sprawdza się jako urządzenie do 
projektu to około 8,5 mln zł.rozpoznawania klientów i gości oraz ich weryfikacji na 

podstawie identyfikatorów (np. w formie karty lojalnościowej =„Innowacyjny system zarządzania procesem 
lub zaproszenia). Czytnik może służyć również do kontroli sprzedaży oparty o technologię RFID” – projekt, 
przemieszczania się osób w poszczególnych strefach (np. którego celem jest opracowanie innowacyjnego 
tylko dla VIP-ów). Jednym z elementów systemu są bramki zintegrowanego systemu zarządzania sprzedażą, systemu 
G01, pozwalające na identyfikację oraz zliczanie klientów, bezpieczeństwa, inwentaryzacji towaru oraz obsługi 
a także ochronę przed kradzieżą mienia. klienta w różnego rodzaju obiektach handlowych. Projekt 

ma zostać zrealizowany do końca 2015 roku. Jego 
całkowita wartość wynosi nieco ponad 1 mln zł.

     
Naszymi klientami są m.in.:

Misją naszej firmy jest zapewnienie klientom zewnętrznego 
=Solaris Bus&Coach

źródła finansowania ich projektów, a także realizacja 
=NEWAG

przedsięwzięć w sposób kompleksowy, z zachowaniem 
=Bombardier Transportation (ZWUS) Polska

najwyższych standardów jakości i w granicach prze-
=Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz

widzianego budżetu. Oferujemy wsparcie na każdym 
=Modertrans Poznań

etapie realizacji przedsięwzięcia – od opracowania 
=METAL-TEAM

koncepcji, poprzez wskazanie najlepszego źródła =ZASŁAW Zakład Przyczep i Naczep
finansowania i przygotowanie niezbędnej dokumentacji =Fabryka Maszyn Famur
projektowej, aż do końcowego rozliczenia i monitoringu =Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
wskaźników w okresie trwałości projektu. =Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

=MPWiK Krakow.
Od wielu lat zajmujemy się przygotowywaniem oraz 
koordynacją krajowych i międzynarodowych projektów      
innowacyjnych i  badawczo-rozwojow ych,  dofi-
nansowywanych w ramach programów unijnych i krajowych.

Nasi pracownicy doradzają polskim i zagranicznym Innowacja Polska od 10 lat z powodzeniem organizuje 
jednostkom naukowym oraz przedsiębiorstwom starającym krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe, szkolenia 
się o środki z funduszy pomocowych. Działając na zasadzie oraz seminaria. Są one zawsze dostosowane do życzeń 
outsourcingu, przygotowujemy dla naszych klientów i potrzeb klienta, odbywają się w miejscu wskazanym przez 
wszystkie dokumenty potrzebne przy występowaniu niego bądź w innym miejscu zaproponowanym przez nas. 
o dotacje oraz nadzorujemy cały proces rozliczania Współpracujemy stale z wieloma atrakcyjnymi ośrodkami 
projektów. Zatrudniamy doświadczonych specjalistów w różnych miejscowościach wypoczynkowych i atrakcyjnych 
posiadających międzynarodowe certyfikaty w zakresie turystycznie. Przygotowujemy pełną ofertę imprezy oraz 
zarządzania projektami: International Project Management dbamy o dobre samopoczucie uczestników.
Association (IPMA) oraz PRINCE2 Foundation. Ponadto blisko 
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Dzięki opatentowanemu mobilnemu czytnikowi RDL1000 
możliwa jest identyfikacja przedmiotów podlegających 
inwentaryzacji z odległości do 8 metrów. Nie ma więc 
konieczności zbliżania czytnika do identyfikatora oraz 
szukania identyfikatora na przedmiocie – wystarczy stanąć 
z czytnikiem w pobliżu przedmiotu, aby został zinwen-
taryzowany. 
RFID Inventory daje możliwość automatycznego gene-
rowania raportów. Utworzony dokument można natychmiast 
wydrukować lub przesłać pocztą elektroniczną. 

System do zarządzania procesami w portach lotniczych 
RFID Airport

W ramach systemu możliwa jest zarówno pełna kontrola 
personelu lotniczego, jak i monitorowanie procesu logistyki 
bagażowej, przemieszczania się samych pasażerów, a także 
kontrola i zarządzanie pojazdami i mechanizmami na płycie 
lotniskowej. Poszczególne moduły wykorzystują tran-
spondery (tagi), które w zależności od potrzeb mogą 
przybierać formę identyfikatorów, etykiet samoprzylepnych 
oraz breloków, opasek na rękę, tabliczek itp. Do kontroli 
i rejestracji czasu pracy pracowników można wykorzystać 
technologię opartą na bliskim (HF), jak też dalekim zasięgu 
(UHF). 

System został podzielony na moduły:
Moduł StaffControl – kontrola dostępu oraz identyfikacja 
pracowników i rejestracja czasu pracy oparta na systemie InOut+
Moduł LuggageControl – identyfikacja, kontrola i śledzenie bagażu

Moduł TrackControl – śledzenie pojazdów na płycie lotniska
Moduł SmartBarrier – mikrofalowa bariera elektroniczna – 
ochrona terenów lotniskowych i samolotów.
Moduły można dowolnie ze sobą łączyć, rozbudowywać oraz 
wzbogacać o nowe funkcje. Cały system posiada roz-
budowane możliwości konfiguracyjne, które pozwalają na 
obsługę dowolnej liczby punktów kontrolnych, stref oraz 
użytkowników.

System wspierający sprzedaż RFID Retail

RFID Retail to profesjonalny system oparty na identyfikacji 
radiowej, służący do zarządzania całą bazą produktów 
(stanem magazynowym, produktami znajdującymi się na 
półkach, wieszakach, wystawach sklepowych oraz 
w przymierzalniach), cenami, systemami lojalnościowymi, 
a także personelem. Podstawą działania systemu jest 
wykorzystanie tagów jako nośników informacji o produkcie – 
jego lokalizacji, cenie, wadze, kolorze itp. W skład systemu 
wchodzą moduły umożliwiające kontrolę i zarządzanie 
towarem, jak i personelem. System RFID Retail może być 
wdrażany stopniowo, a każdy moduł rozbudowywany 
o dodatkowe funkcje i urządzenia. System daje wiele 
możliwości autorskich rozwiązań, może też współpracować 
z istniejącymi systemami np. kodów kreskowych. 

Elementy systemu RFID Retail:
Moduł Warehouse&Logistics – identyfikacja i zarządzanie 
towarami w magazynie
Moduł SmartStore – zarządzanie towarem i cenami 
w sklepie
Moduł SmartFitting – funkcjonalność sklepów i działów 
odzieżowych oraz inteligentna przymierzalnia
Moduł CashDesk – szybki proces kasowania produktów
Moduł StaffControl – kontrola i identyfikacja pracowników.

Elastyczność systemu RFID Retail pozwala na łączenie go 
z innymi systemami np. do kontroli dostępu, inwentaryzacji 
oraz rejestracji czasu pracy. System RFID Retail, w odróżnieniu 
od rozwiązań obecnie oferowanych na rynku, cechuje pełna 
integracja: poszczególne moduły wzajemnie współdziałają 
poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych 
danych przechowywanych na serwerze bazy danych. 
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współpracujemy z naukowcami, ekspertami z różnych System dla branży reklamowej i organizacji imprez RFID 
dziedzin, co pozwala nam realizować nawet najtrudniejsze Event
przedsięwzięcia.

RFID Event wspomaga systemy lojalnościowe, konferencje, 
Dotacje pozyskujemy dla klientów zewnętrznych, jak też dla targi oraz inne wydarzenia, korzystając z technologii RFID 
wsparcia własnych innowacyjnych projektów. W ramach UHF. System umożliwia zarządzanie bazą klientów (gości), ich 
niedawno zakończonych naborów dofinansowanie aktywnością w określonych strefach oraz częstością 
otrzymały dwa ważne projekty:pojawiania się w nich. Daje możliwość rozpoznawania 
=„MFB – rodzina średniopodłogowych wózków klientów i kierowania do nich interaktywnej, per-

tramwajowych” – projekt realizowany przez konsorcjum sonalizowanej reklamy. Dzięki odczytaniu identyfikatora czy 
naukowo-przemysłowe, w którego skład wchodzi spółka karty lojalnościowej, na ekranach reklamowych lub 
Modertrans Poznań i Politechnika Poznańska. Efektem hologramach może być wyświetlany komunikat (reklama) 
projektu ma być stworzenie nowej rodziny tramwajowych skierowany do danej osoby. RFID Event jest również 
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świecie, poprawy bezpieczeństwa oraz podniesienia informacje o tej osobie. Działanie systemu opiera się na 
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podstawie identyfikatorów (np. w formie karty lojalnościowej =„Innowacyjny system zarządzania procesem 
lub zaproszenia). Czytnik może służyć również do kontroli sprzedaży oparty o technologię RFID” – projekt, 
przemieszczania się osób w poszczególnych strefach (np. którego celem jest opracowanie innowacyjnego 
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G01, pozwalające na identyfikację oraz zliczanie klientów, bezpieczeństwa, inwentaryzacji towaru oraz obsługi 
a także ochronę przed kradzieżą mienia. klienta w różnego rodzaju obiektach handlowych. Projekt 

ma zostać zrealizowany do końca 2015 roku. Jego 
całkowita wartość wynosi nieco ponad 1 mln zł.

     
Naszymi klientami są m.in.:

Misją naszej firmy jest zapewnienie klientom zewnętrznego 
=Solaris Bus&Coach

źródła finansowania ich projektów, a także realizacja 
=NEWAG

przedsięwzięć w sposób kompleksowy, z zachowaniem 
=Bombardier Transportation (ZWUS) Polska

najwyższych standardów jakości i w granicach prze-
=Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz

widzianego budżetu. Oferujemy wsparcie na każdym 
=Modertrans Poznań

etapie realizacji przedsięwzięcia – od opracowania 
=METAL-TEAM

koncepcji, poprzez wskazanie najlepszego źródła =ZASŁAW Zakład Przyczep i Naczep
finansowania i przygotowanie niezbędnej dokumentacji =Fabryka Maszyn Famur
projektowej, aż do końcowego rozliczenia i monitoringu =Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej
wskaźników w okresie trwałości projektu. =Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

=MPWiK Krakow.
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koordynacją krajowych i międzynarodowych projektów      
innowacyjnych i  badawczo-rozwojow ych,  dofi-
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się o środki z funduszy pomocowych. Działając na zasadzie oraz seminaria. Są one zawsze dostosowane do życzeń 
outsourcingu, przygotowujemy dla naszych klientów i potrzeb klienta, odbywają się w miejscu wskazanym przez 
wszystkie dokumenty potrzebne przy występowaniu niego bądź w innym miejscu zaproponowanym przez nas. 
o dotacje oraz nadzorujemy cały proces rozliczania Współpracujemy stale z wieloma atrakcyjnymi ośrodkami 
projektów. Zatrudniamy doświadczonych specjalistów w różnych miejscowościach wypoczynkowych i atrakcyjnych 
posiadających międzynarodowe certyfikaty w zakresie turystycznie. Przygotowujemy pełną ofertę imprezy oraz 
zarządzania projektami: International Project Management dbamy o dobre samopoczucie uczestników.
Association (IPMA) oraz PRINCE2 Foundation. Ponadto blisko 
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Dzięki opatentowanemu mobilnemu czytnikowi RDL1000 
możliwa jest identyfikacja przedmiotów podlegających 
inwentaryzacji z odległości do 8 metrów. Nie ma więc 
konieczności zbliżania czytnika do identyfikatora oraz 
szukania identyfikatora na przedmiocie – wystarczy stanąć 
z czytnikiem w pobliżu przedmiotu, aby został zinwen-
taryzowany. 
RFID Inventory daje możliwość automatycznego gene-
rowania raportów. Utworzony dokument można natychmiast 
wydrukować lub przesłać pocztą elektroniczną. 

System do zarządzania procesami w portach lotniczych 
RFID Airport

W ramach systemu możliwa jest zarówno pełna kontrola 
personelu lotniczego, jak i monitorowanie procesu logistyki 
bagażowej, przemieszczania się samych pasażerów, a także 
kontrola i zarządzanie pojazdami i mechanizmami na płycie 
lotniskowej. Poszczególne moduły wykorzystują tran-
spondery (tagi), które w zależności od potrzeb mogą 
przybierać formę identyfikatorów, etykiet samoprzylepnych 
oraz breloków, opasek na rękę, tabliczek itp. Do kontroli 
i rejestracji czasu pracy pracowników można wykorzystać 
technologię opartą na bliskim (HF), jak też dalekim zasięgu 
(UHF). 

System został podzielony na moduły:
Moduł StaffControl – kontrola dostępu oraz identyfikacja 
pracowników i rejestracja czasu pracy oparta na systemie InOut+
Moduł LuggageControl – identyfikacja, kontrola i śledzenie bagażu

Moduł TrackControl – śledzenie pojazdów na płycie lotniska
Moduł SmartBarrier – mikrofalowa bariera elektroniczna – 
ochrona terenów lotniskowych i samolotów.
Moduły można dowolnie ze sobą łączyć, rozbudowywać oraz 
wzbogacać o nowe funkcje. Cały system posiada roz-
budowane możliwości konfiguracyjne, które pozwalają na 
obsługę dowolnej liczby punktów kontrolnych, stref oraz 
użytkowników.

System wspierający sprzedaż RFID Retail

RFID Retail to profesjonalny system oparty na identyfikacji 
radiowej, służący do zarządzania całą bazą produktów 
(stanem magazynowym, produktami znajdującymi się na 
półkach, wieszakach, wystawach sklepowych oraz 
w przymierzalniach), cenami, systemami lojalnościowymi, 
a także personelem. Podstawą działania systemu jest 
wykorzystanie tagów jako nośników informacji o produkcie – 
jego lokalizacji, cenie, wadze, kolorze itp. W skład systemu 
wchodzą moduły umożliwiające kontrolę i zarządzanie 
towarem, jak i personelem. System RFID Retail może być 
wdrażany stopniowo, a każdy moduł rozbudowywany 
o dodatkowe funkcje i urządzenia. System daje wiele 
możliwości autorskich rozwiązań, może też współpracować 
z istniejącymi systemami np. kodów kreskowych. 

Elementy systemu RFID Retail:
Moduł Warehouse&Logistics – identyfikacja i zarządzanie 
towarami w magazynie
Moduł SmartStore – zarządzanie towarem i cenami 
w sklepie
Moduł SmartFitting – funkcjonalność sklepów i działów 
odzieżowych oraz inteligentna przymierzalnia
Moduł CashDesk – szybki proces kasowania produktów
Moduł StaffControl – kontrola i identyfikacja pracowników.

Elastyczność systemu RFID Retail pozwala na łączenie go 
z innymi systemami np. do kontroli dostępu, inwentaryzacji 
oraz rejestracji czasu pracy. System RFID Retail, w odróżnieniu 
od rozwiązań obecnie oferowanych na rynku, cechuje pełna 
integracja: poszczególne moduły wzajemnie współdziałają 
poprzez powiązania logiczne i korzystanie ze wspólnych 
danych przechowywanych na serwerze bazy danych. 
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„Oferujemy szkolenia dopasowane do potrzeb współczesnych inżynierów.”

Marcin Porada, prezes EC Training Center

TERMOWIZJA       WIBRODIAGNOSTYKA       SZYBKIE KAMERY       ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej jest dziś bezwzględną koniecznością, a jednocześnie niezwykle skutecznym 
sposobem motywowania zatrudnionych osób, w znaczący sposób wpływającym na ich zaangażowanie w osiąganie celu firmy. 

W odpowiedzi na wymagania, które stawia rynek: ciągłego zdobywania nowych umiejętności, a przede wszystkim skutecznego 
wykorzystania ich w praktyce, EC Training Center oferuje od 2009 roku specjalistyczne szkolenia inżynierskie. 

Naszymi trenerami są osoby z bogatym doświadczeniem w zakresie wykonywania pomiarów. W trakcie zajęć dużo czasu 
przeznaczamy na ćwiczenia praktyczne. Posiadamy własne sale szkoleniowe, dysponujemy oryginalnym sprzętem pomiarowym, jak 
i specjalnie zaprojektowanymi pomocami dydaktycznymi z elementami odwzorowującymi obiekty, na których w przemyśle 
dokonuje się pomiarów diagnostycznych. 

Jako jedyni w Polsce prowadzimy licencjonowane centra szkoleniowe z zakresu termowizji 
i wibrodiagnostyki. 
Uczestnicy naszych szkoleń uzyskują zarówno certyfikaty zgodne z ISO 18436 (norma dotycząca condition 
monitoring), jak i sygnowane przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej.

Obecnie prowadzimy szkolenia z następujących dziedzin:
ltermowizja
lwibrodiagnostyka maszyn i analiza modalna
lszybkie kamery
lzarządzanie produkcją.

     

EC Training Center jest jedynym w Polsce licencjonowanym regionalnym ośrodkiem najbardziej prestiżowej instytucji zajmującej się 
szkoleniami z zakresu termografii – szwedzkiego centrum podczerwieni Infrared Training Center. Dzięki temu mamy możliwość 
prowadzenia kursów kończących się egzaminem, którego zaliczenie upoważnia do otrzymania certyfikatu ITC Level 1 lub ITC Level 2 
(oba są zgodne z ISO 18436 i ISO 17024). Uzupełnieniem naszej oferty są krótsze, autorskie kursy wprowadzające z zakresu termografii 
oraz szkolenia dotyczące aplikacji termowizji w energetyce i budownictwie. Ich program został zaaprobowany przez Polskie 
Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, dzięki czemu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu sygnowane przez tę 
instytucję. 

Nasze szkolenia z termowizji:
lTermowizja ITC Level 1, Level 2
lTermowizja – wszystko, co musisz wiedzieć, aby prawidłowo wykonać pomiar
lPomiary termowizyjne w energetyce
lTermowizja w budownictwie.

TERMOWIZJA

   DIAGNOSTYKA MASZYN I ANALIZA MODALNA

SZYBKIE KAMERY

  ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

EC Training Center organizuje kursy dotyczące diagnostyki. 
Specjalizujemy się w szkoleniu z zakresu wibrodiagnostyki 
maszyn wirnikowych, ale oferujemy również kursy dotyczące 
analizy modalnej, testów wibracyjnych czy przetwarzania 
sygnałów i analizy rzędów. 

Prowadzimy następujące kursy:
Metody wibroakustyczne w diagnostyce – poziom 1 
i poziom 2
Zastosowanie analizy modalnej z wykorzystaniem metody 
eksperymentalnej i eksploatacyjnej
Testy wibracyjne i ich zastosowanie w przemyśle
Podstawy przetwarzania sygnałów i analizy rzędów.

   

W ofercie mamy również szkolenia z zakresu obsługi szybkich 
kamer. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, podczas 
których każdy z uczestników ma okazję samodzielne 
zarejestrować i dokonać analizy zjawiska szybkozmiennego.

 

Organizowane przez EC Training Center szkolenia z zakresu 
zarządzania produkcją skierowane są w głównej mierze do 
kierowników i pracowników działów produkcji oraz 
technologów. Uczestnicy naszych szkoleń zapoznają się 
z zagadnieniami z zakresu skutecznych metod organizacji 
procesów planowania i koordynacji produkcji. Kursy 
obejmują m.in. następujące zagadnienia: MRP/ERP, lean 
manufacturing, teoria ograniczeń, planowanie i har-
monogramowanie produkcji, produkcja na przykładach 
rozwiązań SAP, QAD, IFS.

   

Wszystkie szkolenia oferujemy również w formie zamkniętej, 
przeznaczonej dla konkretnej firmy. Szkolenia tego typu 
organizowane są najczęściej w siedzibie naszego klienta 
(możliwe są również szkolenia wyjazdowe w innym mieście), 
a ich uczestnikami są wyłącznie pracownicy danego 
przedsiębiorstwa. Istnieje możliwość dopasowania 
programu szkolenia do rzeczywistych, szczególnych potrzeb 
firmy. 

l

l

l

l

   

Naszym atutem jest także doświadczenie: przeszkoliliśmy 
dotąd prawie 700 osób, pracowników zarówno zakładów 
przemysłowych, jak i uczelni technicznych, instytutów 
badawczych i urzędów dozoru technicznego. Możemy się 
pochwalić pisemnymi referencjami od takich firm jak: PGE 
KWB Bełchatów, Viessmann, Bosch, Timken Polska, Donneley 
Poland czy EDF Wybrzeże.

REFERENCJE
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„Oferujemy szkolenia dopasowane do potrzeb współczesnych inżynierów.”

Marcin Porada, prezes EC Training Center

TERMOWIZJA       WIBRODIAGNOSTYKA       SZYBKIE KAMERY       ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

Ciągłe podnoszenie kwalifikacji kadry pracowniczej jest dziś bezwzględną koniecznością, a jednocześnie niezwykle skutecznym 
sposobem motywowania zatrudnionych osób, w znaczący sposób wpływającym na ich zaangażowanie w osiąganie celu firmy. 

W odpowiedzi na wymagania, które stawia rynek: ciągłego zdobywania nowych umiejętności, a przede wszystkim skutecznego 
wykorzystania ich w praktyce, EC Training Center oferuje od 2009 roku specjalistyczne szkolenia inżynierskie. 

Naszymi trenerami są osoby z bogatym doświadczeniem w zakresie wykonywania pomiarów. W trakcie zajęć dużo czasu 
przeznaczamy na ćwiczenia praktyczne. Posiadamy własne sale szkoleniowe, dysponujemy oryginalnym sprzętem pomiarowym, jak 
i specjalnie zaprojektowanymi pomocami dydaktycznymi z elementami odwzorowującymi obiekty, na których w przemyśle 
dokonuje się pomiarów diagnostycznych. 

Jako jedyni w Polsce prowadzimy licencjonowane centra szkoleniowe z zakresu termowizji 
i wibrodiagnostyki. 
Uczestnicy naszych szkoleń uzyskują zarówno certyfikaty zgodne z ISO 18436 (norma dotycząca condition 
monitoring), jak i sygnowane przez Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej.

Obecnie prowadzimy szkolenia z następujących dziedzin:
ltermowizja
lwibrodiagnostyka maszyn i analiza modalna
lszybkie kamery
lzarządzanie produkcją.

     

EC Training Center jest jedynym w Polsce licencjonowanym regionalnym ośrodkiem najbardziej prestiżowej instytucji zajmującej się 
szkoleniami z zakresu termografii – szwedzkiego centrum podczerwieni Infrared Training Center. Dzięki temu mamy możliwość 
prowadzenia kursów kończących się egzaminem, którego zaliczenie upoważnia do otrzymania certyfikatu ITC Level 1 lub ITC Level 2 
(oba są zgodne z ISO 18436 i ISO 17024). Uzupełnieniem naszej oferty są krótsze, autorskie kursy wprowadzające z zakresu termografii 
oraz szkolenia dotyczące aplikacji termowizji w energetyce i budownictwie. Ich program został zaaprobowany przez Polskie 
Towarzystwo Diagnostyki Technicznej, dzięki czemu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu sygnowane przez tę 
instytucję. 

Nasze szkolenia z termowizji:
lTermowizja ITC Level 1, Level 2
lTermowizja – wszystko, co musisz wiedzieć, aby prawidłowo wykonać pomiar
lPomiary termowizyjne w energetyce
lTermowizja w budownictwie.

TERMOWIZJA

   DIAGNOSTYKA MASZYN I ANALIZA MODALNA

SZYBKIE KAMERY

  ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE

EC Training Center organizuje kursy dotyczące diagnostyki. 
Specjalizujemy się w szkoleniu z zakresu wibrodiagnostyki 
maszyn wirnikowych, ale oferujemy również kursy dotyczące 
analizy modalnej, testów wibracyjnych czy przetwarzania 
sygnałów i analizy rzędów. 

Prowadzimy następujące kursy:
Metody wibroakustyczne w diagnostyce – poziom 1 
i poziom 2
Zastosowanie analizy modalnej z wykorzystaniem metody 
eksperymentalnej i eksploatacyjnej
Testy wibracyjne i ich zastosowanie w przemyśle
Podstawy przetwarzania sygnałów i analizy rzędów.

   

W ofercie mamy również szkolenia z zakresu obsługi szybkich 
kamer. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, podczas 
których każdy z uczestników ma okazję samodzielne 
zarejestrować i dokonać analizy zjawiska szybkozmiennego.

 

Organizowane przez EC Training Center szkolenia z zakresu 
zarządzania produkcją skierowane są w głównej mierze do 
kierowników i pracowników działów produkcji oraz 
technologów. Uczestnicy naszych szkoleń zapoznają się 
z zagadnieniami z zakresu skutecznych metod organizacji 
procesów planowania i koordynacji produkcji. Kursy 
obejmują m.in. następujące zagadnienia: MRP/ERP, lean 
manufacturing, teoria ograniczeń, planowanie i har-
monogramowanie produkcji, produkcja na przykładach 
rozwiązań SAP, QAD, IFS.

   

Wszystkie szkolenia oferujemy również w formie zamkniętej, 
przeznaczonej dla konkretnej firmy. Szkolenia tego typu 
organizowane są najczęściej w siedzibie naszego klienta 
(możliwe są również szkolenia wyjazdowe w innym mieście), 
a ich uczestnikami są wyłącznie pracownicy danego 
przedsiębiorstwa. Istnieje możliwość dopasowania 
programu szkolenia do rzeczywistych, szczególnych potrzeb 
firmy. 

l
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l
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Naszym atutem jest także doświadczenie: przeszkoliliśmy 
dotąd prawie 700 osób, pracowników zarówno zakładów 
przemysłowych, jak i uczelni technicznych, instytutów 
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pochwalić pisemnymi referencjami od takich firm jak: PGE 
KWB Bełchatów, Viessmann, Bosch, Timken Polska, Donneley 
Poland czy EDF Wybrzeże.
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Potrzeby naszych klientów są różne. Poszukują oni nowych Staramy się, aby warunki tej współpracy były jak 
pomysłów np. na zmodernizowanie produktu, tak aby najkorzystniejsze, a zarazem elastyczne. EC Advanced 
uczynić go lepszym i bardziej konkurencyjnym. Bywa też, że Materials może dokonać wstępnej analizy rozwiązywalności 
dane przedsiębiorstwo musi rozwiązać poważny, ściśle postawionego problemu, następnie opracować technologię, 
określony problem techniczny, inaczej nie zrobi kroku która będzie gotowa do zastosowania, i w końcu, na życzenie 
naprzód w swojej działalności. Nasza firma odpowiada na klienta, może rozpocząć proces wdrażania zaproponowanej 
takie potrzeby, nawiązując współpracę z klientem i dzieląc się technologii. Wszystkie te możliwości obrazuje poniższy 
swoim doświadczeniem oraz możliwościami badawczymi. schemat.

     JAK  ODPOWIADAMY  NA  POTRZEBY  KLIENTÓW

EC Advanced Materials zajmuje się pracami badawczymi nad materiałami oraz ich innowacyjnymi zastosowaniami w przemyśle
i medycynie. W odpowiedzi na konkretne problemy techniczne naszych klientów, opracowujemy nowe materiały lub modyfikujemy 
istniejące, a następnie, po uzyskaniu akceptacji klienta, wdrażamy przygotowaną technologię. Nasze zainteresowania badawcze 
skupiają się wokół metali, polimerów, ceramiki oraz materiałów kompozytowych. Szczególną uwagę poświęcamy rozwojowi 
nanomateriałów, nanotechnologii oraz materiałów gradientowych FGM. Od kilkunastu lat nanomateriały, w tym nanopowłoki oraz 
materiały gradientowe, rewolucjonizują przemysł, medycynę i świat nowoczesnych technologii – dzięki polepszaniu właściwości 
istniejących materiałów. Wykorzystanie nanomateriałów stwarza nowe możliwości, zwiększa konkurencyjność i obniża koszty 
funkcjonowania przedsiębiorstw. 

Współpracujemy z naukowcami z takich dziedzin jak: inżynieria materiałowa, mechanika, medycyna, biologia czy chemia. Świadcząc 
specjalistyczne usługi firmom w kraju, przyczyniamy się do podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki. Jednocześnie jesteśmy 
otwarci na współpracę z klientami z całego świata. W swoim dorobku mamy kilka opracowanych i sprawdzonych rozwiązań gotowych 
do wdrożenia.

Nową usługą konsultingową jest optymalizacja materiałowa produktów. Nasi doświadczeni pracownicy przeprowadzają analizy 
produktu pod kątem poprawności wyboru zastosowanych materiałów oraz doradzają, jeśli zmiany materiału są konieczne dla 
poprawienia trwałości i funkcjonalności produktu.

KLIENT EC ADVANCED
MATERIALS

POMYSŁ

PROBLEM
TECHNICZNY

WIEDZA, 
DOŚWIADCZENIE

BADANIA
I ROZWÓJ

SYMULACJE

GOTOWA
TECHNOLOGIA

PROTOTYP

GOTOWY
PRODUKT

WDROŻENIE

KLIENT NASZA FIRMA
PROBLEM TECHNICZNY

Produkty klienta zużywają się zbyt szybko lub ulegają 
korozji, a jest to niedopuszczalne

BADANIA NA ZLECENIE

Zaszła potrzeba zbadania twardości lub struktury 
krystalograficznej, bądź też trzeba wykonać inne badania 
na wysokim poziomie

GOTOWA TECHNOLOGIA

Dane przedsiębiorstwo posiada gotową technologię 
cienkowarstwową i chce ją zastosować

DOFINANSOWANIE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Opracowanie pomysłu na rozwiązanie problemu 
technicznego firmy lub nowy produkt wymaga wielu badań 
i nakładów finansowych

     ELASTYCZNA  WSPÓŁPRACA  DAJĄCA  WIELE  MOŻLIWOŚCI

=

=

=

we współpracy z klientem opracujemy nową 
technologię modyfikacji cienkowarstwowej gotowych 
produktów
udowodnimy jej skuteczność, przeprowadzając 
odpowiednie badania
decyzja o wdrożeniu technologii będzie należała do 
klienta

Wykonamy :
=badania twardości, sztywności, wytrzymałościowe, 

zdjęcia SEM/TEM, scratch testy
=podstawowe badania struktury chemicznej
=inne nietypowe badania po uzgodnieniu
=przygotujemy próbki do badań
=sporządzimy raport z wynikami i opisem procesu 

badawczego

=

PVD lub CVD wielu rodzajów powłok 
=zajmiemy się przeniesieniem gotowej technologii 

laboratoryjnej na skalę przemysłową
=zadbamy o przygotowanie powierzchni elementów przed 

procesem nanoszenia cienkich powłok
=przeprowadzimy badania kontrolne wdrożonej 

technologii

=mając doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych, 
przygotujemy wniosek o dofinansowanie

=pomoc z Unii Europejskiej może objąć cały proces 
badawczy dotyczący nowego rozwiązania oraz wspomóc 
jego wdrożenie np. w postaci linii technologicznej

prowadzimy wydajne, wielkoseryjne procesy depozycji 
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„Wdrażamy nowatorskie rozwiązania, przyczyniając się do rozwoju 
inżynierii materiałowej i nanotechnologii.”

Piotr Żakiewicz, prezes EC Advanced Materials
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W swojej ofercie mamy kompleksowe usługi geologii złożowej, geologii inżynierskiej, hydrogeologii  i  projektowania  górniczego  
kopalń  głębinowych  i odkrywkowych. 
 

lmonitorowanie i prognozowanie osuwisk
lbadanie warunków geologiczno-inżynierskich terenu dla realizacji inwestycji infrastrukturalnych i budowli
ldokumentowanie wierceń geologicznych na wszystkich głębokościach
lprzygotowane przez nas dokumentacje geotechniczne służą ocenie przydatności gruntu dla budownictwa i składowania  

odpadów. 

ldokumentowanie i badanie  złóż  kopalin i surowców
lkompleksowe przygotowanie dokumentacji związanej z uzyskaniem koncesji na eksploatację – zgodnie  z  Prawem  Geologicznym  

i  Górniczym
lprojekty badań geologicznych złóż oraz dokumentacje geologiczne złóż węgla kamiennego, brunatnego, rud i surowców skalnych
lświadczenie kompleksowych usług o charakterze studialno-projektowym w zakresie planowania eksploatacji  węgla: 
-      projekty  zagospodarowania  złóż  kopalin
-      wyceny informacji  geologicznej  dla  wniosków  koncesyjnych
-      tworzenie  założeń  techniczno-ekonomicznych  kopalń
lkartografia  geologiczna, atlasy i  arkusze map  geologicznych i  geologiczno-gospodarczych.

   GEOLOGIA  INŻYNIERSKA

   GEOLOGIA  ZŁOŻOWA

28 29

   HYDROGEOLOGIA

   BADANIA  LABORATORYJNE

ltworzenie projektów i dokumentacji hydrogeologicznych 
dla ustalenia zasobów wód podziemnych oraz warunków 
hydrogeologicznych złóż, obszarów  lub  obiektów

lprojekty i wykonawstwo ujęć studziennych prze-
mysłowych, komunalnych i indywidualnych

loperaty do  pozwoleń  wodnoprawnych
lbadania hydrogeologiczno-gazowe, dokumentacje 

zasobów metanu w pokładach  węgla  kamiennego
lokreślanie warunków wodno-gruntowych dla potrzeb 

posadowienia obiektów  budowlanych
lmonitoring wysypisk odpadów przemysłowych i komu-

nalnych oraz innych obiektów.

Ponadto prowadzimy wykonawstwo studni, piezometrów
i otworów odwodnieniowych, wraz  z  opracowaniem  
dokumentacj i  projektowej. 

llaboratoryjne  badanie  składu  i  parametrów  skał,  gazów  
i  wód

lbadania  skażeń  podłoża  na  próbkach  gruntów  i  wód.

Oferujemy również wykonanie analiz chemicznych, 
fizykomechanicznych oraz  badań  petrograficznych  węgli  
i  skał.

Pracujemy m.in. dla:

lMinisterstwa  Środowiska  RP
lMinisterstwa  Gospodarki  RP
lPaństwowego  Instytutu  Geologicznego
lsamorządów  lokalnych
lkopalń  i  zakładów górniczych
linwestorów  zagranicznych.

  

Jesteśmy autorami i dysponentami własnych 
dokumentacji  wszystkich  złóż  surowców i  kopalin.

Jesteśmy autorami i dysponentami własnych 
dokumentacji  wszystkich  złóż  surowców i  kopalin.

„To ludzie tworzą zbiór wartości godnych do naśladowania.”

Kazimiera Wierzbik , EC KPG  prezes 
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dokumentacji  wszystkich  złóż  surowców i  kopalin.

„To ludzie tworzą zbiór wartości godnych do naśladowania.”

Kazimiera Wierzbik , EC KPG  prezes 
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     KONTROLA STANU MASZYN 
     I PRZEWIDYWANIE AWARII

     UTRZYMANIE RUCHU
     UKIERUNKOWANE NA NIEZAWODNOŚĆ

     ANALIZA  DANYCH

Kluczem do prawidłowego projektowania, eksploatowania, 
remontowania czy podejmowania decyzji o wycofywaniu 
z eksploatacji obiektów technicznych jest rzetelna analiza 
danych eksploatacyjno-ser wisowych.  Współpraca 
z jednostkami badawczymi daje nam możliwość 
wykorzystania zaawansowanych metod obliczeń i analiz, co 
jest bardzo pomocne w prawidłowym podejmowaniu 
decyzji.

Wydłużenie żywotności maszyn, zapewnienie wysokiej 
efektywności procesu produkcyjnego oraz jakości 
produkowanych wyrobów poprzez odpowiednie praktyki 
serwisowe jest bardzo ważną inwestycją. Dzięki ścisłej 
współpracy z firmami zajmującymi się monitorowaniem 
stanu maszyn i analityką predyktywną jesteśmy w stanie nie 
tylko wykryć uszkodzenie, ale również przewidzieć je na 
długo przed jego wystąpieniem.

Wysokie wymagania standardu IRIS - odnoszące się m.in. do 
niezawodności, dostępności, bezpieczeństwa (RAMS) oraz 
kosztów cyklu życia (LCC) urządzeń i systemów sterownia 
ruchem kolejowym - sprawiają producentom coraz więcej 
problemów. Swoim doświadczeniem oraz wiedzą wspieramy 
naszych klientów w przygotowaniu dokumentacji, która jest 
niezbędna do certyfikacji IRIS.

Koszt przestoju linii produkcyjnej, maszyn czy środków 
transportu jest znacznie większy niż koszt utrzymania ich 
niezawodności. Stosując metody utrzymania ruchu 
ukierunkowane na niezawodność, pomagamy naszym 
klientom w podejmowaniu decyzji związanych z wyborem 
optymalnych strategii serwisowych dla poszczególnych 
maszyn i systemów. 

Firma Reliability Solutions zajmuje się wdrażaniem efektywnych programów utrzymania niezawodności, dostępności, podatności 
utrzymaniowej oraz bezpieczeństwa zarówno dla nowych, jak i już eksploatowanych obiektów, przy uwzględnieniu optymalnych 
kosztów cyklu życia. Umożliwiamy naszym klientom uzyskanie większego zysku z aktywów, uniknięcie nieplanowych przestojów oraz 
zmniejszenie kosztów prowadzenia serwisu. Mamy doświadczenie zdobyte dzięki współpracy z firmami z takich branż jak 
motoryzacja, kolejnictwo, lotnictwo, energetyka, przemysł ciężki oraz usługi.

     WSPARCIE  NA  ETAPIE  PROJEKTOWANIA
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     SYSTEMY  ZARZĄDZANIA  SERWISEM

„Poprzez wdrażanie efektywnego programu zapewnienia niezawodności 
oraz zarządzania aktywami pomagamy przedsiębiorstwom osiągać 
długoterminowe korzyści finansowe.”

Mateusz Marzec, prezes Reliability Solutions 

Już na etapie projektowania urządzeń, maszyn lub nawet 
całych linii produkcyjnych dokonujemy predykcji ich 
niezawodności. Wykorzystujemy zaawansowane metody 
analizy uszkodzeń, dzięki czemu nasi klienci mogą być pewni, 
że projektowane przez nich obiekty spełnią najwyższe 
wymagania jakościowe, techniczne oraz dotyczące 
bezpieczeństwa. 

Jesteśmy autorami systemów, które umożliwiają efektywne 
zarządzanie serwisem dużych flot maszyn. Indywidualne 
podejście do struktury organizacyjnej każdej firmy oraz 
potrzeb danego klienta sprawia, iż zaprojektowane systemy 
przynoszą duże oszczędności, wynikające z optymalizacji 
prac związanych z prowadzeniem serwisu. 
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   RACJONALIZACJI ZUŻYCIA ENERGII 

INTEGRACJI SYSTEMÓW KOGENERACYJNYCH 
I WYTWÓRCZYCH W OPARCIU O MATERIAŁY 
TERMOELEKTRYCZNE

   OPRACOWANIA STRATEGII ENERGETYCZNEJ

Opracowujemy programy oszczędzania energii dla gmin oraz 

przedsiębiorstw, uwzględniając aktualne trendy i najlepsze 

praktyki w zakresie efektywności energetycznej oraz odzysku 

energii odpadowej.

Nasza oferta obejmuje zwiększenie sprawności klasycznych 

rozwiązań z zakresu odzysku ciepła odpadowego. Propo-

nujemy wykorzystanie materiałów termoelektrycznych tam, 

gdzie zakres temperaturowy nie pozwala na użycie metod 

powszechnie  stosowanych.

Przygotowujemy studia wykonalności oraz analizy dotyczące 

możliwości racjonalizacji zużycia energii elektrycznej 

w przedsiębiorstwach z wykorzystaniem wyżej wymie-

nionych środków technicznych.

Zajmujemy się przygotowaniem koncepcji i projektów 

wykonawczych dotyczących odzysku ciepła odpadowego 

głównie przy pomocy materiałów termoelektrycznych. 

Opracowujemy techniczne studia wykonalności oraz analizy 

indywidualne dla przedsiębiorstw wykorzystujących procesy 

wysokotemperaturowe.

   ODZYSKU CIEPŁA ODPADOWEGO

"Naszą misją jest adaptacja rozwiązań opartych o wschodzące 
technologie oraz takie ich wykorzystanie, które odpowiada 
możliwościom technicznym i budżetowym naszych klientów."

Michał Lubieniecki, prezes Enetech

Enetech jest firmą działającą w branży energii odnawialnej i efektywności energetycznej. Oferujemy identyfikację źródeł energii 
odpadowej oraz dopasowane do potrzeb klienta rozwiązania, gwarantujące szybki zwrot zainwestowanego kapitału i oszczędności. 

Szczególnie zapraszamy do współpracy w zakresie:
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   WYKORZYSTANIA ENERGII ODNAWIALNEJ

Oferujemy przygotowanie projektów koncepcyjnych oraz 

wykonawczych fotowoltaicznych jednostek wytwórczych 

lub mikroźródeł (energy harvesting), wraz z dostawą 

urządzeń. Naszym oryginalnym rozwiązaniem jest wpro-

wadzenie systemu aktywnej redukcji mocy jednostek 

fotowoltaicznych. Dzięki niemu możliwe jest zwiększenie 

współczynnika penetracji sieci poprzez systemy rozproszone, 

a także sterowanie popytem w sieciach energetycznych.
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Główne  funkcje   i cechy  oprogramowania:
=akwizycja i przetwarzanie obrazów termowizyjnych 

w czasie rzeczywistym
=zaawansowane przetwarzanie i analiza obrazów 

termowizyjnych
=zdalne sterowanie wzmacniacza wzbudnika ultra-

dźwiękowego
=trójwymiarowa wizualizacja obrazów termowizyjnych
=planowanie i konfigurowanie pomiarów
=analiza sekwencji obrazów jako ThermoHistory
=zarządzanie projektami
=generowanie raportów z badań
=wieloplatformowość (Windows/OS X/Linux)
=pełna współpraca z kamerami termowizyjnymi firmy FLIR.

     GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI 
     MONIT SHM TO:

ThermoAnalysis

=opracowywanie i rozwój rozwiązań z zakresu badań 
nieniszczących i monitorowania stanu technicznego 
konstrukcji, zgodnie ze sprecyzowanymi przez klienta 
oczekiwaniami

=dostarczanie gotowych innowacyjnych systemów 
przeznaczonych do prowadzenia prac badawczych oraz 
stanowiących moduły kompletnych linii produkcyjnych

=usługi projektowe oraz wsparcie techniczne dla przemysłu
=świadczenie usług badawczych i pomiarowych w zakresie 

nieniszczących badań konstrukcji.

Oto  gdzie  znajdują  zastosowanie  nasze  rozwiązania:

=przemysł samochodowy – wykorzystanie systemów 
wizyjnych i termowizyjnych jako elementów kontroli 
produktów. Identyfikacja defektów, pęknięć, roz-
warstwień czy parametrów geometrycznych

=elektrownie wiatrowe – zastosowanie naszych rozwiązań 
z zakresu technik termowizyjnych pozwala na w pełni 
nieinwazyjne i szybkie badanie stanu technicznego łopat
i form łopat turbin wiatrowych. Dostarczane przez nas 
systemy umożliwiają szybką lokalizację obszarów 
uszkodzonych, czyli potencjalnych źródeł przyszłych 
awarii, co pozwala na natychmiastową naprawę 
i przedłużenie żywotności konstrukcji oraz dalszą 
bezpieczną eksploatację

=kolejnictwo – zajmujemy się projektowaniem modułów 
pomiarowych, zintegrowanych z pojazdami torowymi, 
zapewniających możliwość badania parametrów 
geometrycznych oraz stanu technicznego torów

=lotnictwo – rozwiązania z zakresu technik termowizyjnych 
i ultradźwiękowych. Dzięki możliwościom okresowych 
i szybkich rejestracji stanu technicznego zarówno 
elementów poszycia, jak i elementów połączeń 
konstrukcji lotniczych, możliwa jest bezpieczna 
i efektywna eksploatacja statków powietrznych.

    

– oprogramowanie wspomagające badania i wykorzystanie 
systemów termowizyjnych
ThermoAnalysis to oferowane przez MONIT SHM opro-
gramowanie do akwizycji i obróbki obrazów termowizyjnych. 
Obrazy lub sekwencje termowizyjne mogą być nagrywane 
bezpośrednio za pomocą aplikacji z użyciem kamer firmy 
FLIR. Dodatkowe urządzenia peryferyjne, używane w trakcie 
pomiarów (lampy, wzmacniacze, moduły wymuszenia 
ultradźwiękowego) mogą być kontrolowane bezpośrednio 
z poziomu aplikacji. Wbudowane i dające się w pełni 
konfigurować zaawansowane funkcje obróbki danych 
termowizyjnych pozwalają na pracę z pojedynczymi 
obrazami lub z grupą obrazów naraz. Dzięki nim możliwe jest 
łatwe i intuicyjne zarządzanie scenariuszami pomiarowymi 
i dużymi zestawami danych termowizyjnych oraz szybka 
i skuteczna analiza porównawcza wielu sesji pomiarowych.

  

Firma MONIT SHM zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań z zakresu badań nieniszczących (NDT – Non-
Destructive Testing), monitorowania stanu technicznego konstrukcji (SHM – Structural Health Monitoring) oraz projektowaniem 
i wykonawstwem stanowisk kontroli jakości zarówno dla przemysłu, jak i dla jednostek naukowo-badawczych.
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MONIT SHM, poza opracowywaniem własnych rozwiązań, 
oferuje wsparcie technologiczne. Prowadzi prace badawczo-
rozwojowe nakierowane na rozwiązywanie problemów 
spotykanych w przemyśle, wykorzystując przy tym 
zgromadzoną wiedzę, potencjał i doświadczenie spe-
cjalistów  tworzących  firmę. 

Firma MONIT SHM stanowi swego rodzaju katalizator 
technologii, umożliwiający sprawny transfer wiedzy oraz 
technologii z jednostek naukowych do przemysłu. Ze spółką 
stale współpracuje szereg przedstawicieli środowisk 
uniwersyteckich, wspomagając rozwiązywanie nawet 
najbardziej skomplikowanych problemów technicznych.

BADANIA I ROZWÓJ

„Z nami nieprzewidywalne stanie się kontrolowane”

Mariusz Szwedo, prezes MONIT SHM 

Firma wdraża nowoczesne technologie monitorowania  
i badania stanu technicznego konstrukcji w firmach z wielu 
branż, zaczynając od przemysłu lotniczego, a kończąc na 
przemyśle petrochemicznym.

Naszym głównym założeniem przy projektowaniu 
i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań jest uzyskanie synergii 
następujących czynników:

=intuicyjności
=mobilności
=skuteczności
=precyzji.
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i efektywna eksploatacja statków powietrznych.

    

– oprogramowanie wspomagające badania i wykorzystanie 
systemów termowizyjnych
ThermoAnalysis to oferowane przez MONIT SHM opro-
gramowanie do akwizycji i obróbki obrazów termowizyjnych. 
Obrazy lub sekwencje termowizyjne mogą być nagrywane 
bezpośrednio za pomocą aplikacji z użyciem kamer firmy 
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i dużymi zestawami danych termowizyjnych oraz szybka 
i skuteczna analiza porównawcza wielu sesji pomiarowych.

  

Firma MONIT SHM zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań z zakresu badań nieniszczących (NDT – Non-
Destructive Testing), monitorowania stanu technicznego konstrukcji (SHM – Structural Health Monitoring) oraz projektowaniem 
i wykonawstwem stanowisk kontroli jakości zarówno dla przemysłu, jak i dla jednostek naukowo-badawczych.
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MONIT SHM, poza opracowywaniem własnych rozwiązań, 
oferuje wsparcie technologiczne. Prowadzi prace badawczo-
rozwojowe nakierowane na rozwiązywanie problemów 
spotykanych w przemyśle, wykorzystując przy tym 
zgromadzoną wiedzę, potencjał i doświadczenie spe-
cjalistów  tworzących  firmę. 

Firma MONIT SHM stanowi swego rodzaju katalizator 
technologii, umożliwiający sprawny transfer wiedzy oraz 
technologii z jednostek naukowych do przemysłu. Ze spółką 
stale współpracuje szereg przedstawicieli środowisk 
uniwersyteckich, wspomagając rozwiązywanie nawet 
najbardziej skomplikowanych problemów technicznych.

BADANIA I ROZWÓJ

„Z nami nieprzewidywalne stanie się kontrolowane”

Mariusz Szwedo, prezes MONIT SHM 

Firma wdraża nowoczesne technologie monitorowania  
i badania stanu technicznego konstrukcji w firmach z wielu 
branż, zaczynając od przemysłu lotniczego, a kończąc na 
przemyśle petrochemicznym.

Naszym głównym założeniem przy projektowaniu 
i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań jest uzyskanie synergii 
następujących czynników:

=intuicyjności
=mobilności
=skuteczności
=precyzji.



„Misją naszej firmy jest dostarczanie najwyższej jakości danych 
geoinformacyjnych klientom z sektora prywatnego, jak i publicznego.”

Sławomir Mikrut, prezes EUROmetrex

EUROmetrex działa na rynku polskim i zagranicznym od ponad 10 lat. Świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianego pozyskiwania 

i przetwarzania geoinformacji. Firma przede wszystkim produkuje cyfrowe ortofotomapy, czyli mapy ze zdjęć lotniczych 

i satelitarnych, w postaci obrazu rastrowego, który jest dzisiaj podstawą takich systemów jak Geoportal czy Google Earth. 

Wykonujemy również klasyczne mapy numeryczne w dowolnych formatach wektorowych (AutoCAD, MicroStation).

   

   KLIENCI

   STAWIAMY  NA  ROZWÓJ

Firma stosuje najnowsze rozwiązania technologiczne 

wykorzystywane nie tylko w geodezji i kartografii, ale również 

w wielu przedsięwzięciach inżynierskich. Używamy takich 

technik pomiarowych jak fotogrametria cyfrowa czy skaning 

laserowy, dzięki czemu możemy wykonać inwentaryzację 3D 

dowolnych istniejących obiektów małych, średnio- i wielko-

gabarytowych.

Klientami firmy EUROmetrex są głównie średnie i duże 

przedsiębiorstwa geodezyjno-kartograficzne, a także instytucje 

publiczne w Polsce. Z roku na rok staramy się zwiększyć nasz udział 

w rynkach zagranicznych.

Staramy się ciągle poszerzać ofertę naszych usług. Obecnie 

pracujemy nad technologią opracowania produktów 

fotogrametrycznych (ortofotomapy, numeryczny model 

terenu i pokrycia terenu) ze zdjęć niskopułapowych. 

Dzięki najnowszym rozwiązaniom technologicznym 

oferujemy produkty fotogrametryczne pozyskane bardzo 

małym nakładem finansowym. Na minimalizowanie kosztów 

nalotów fotogrametrycznych pozwala np. wykorzystanie 

dronów.

Technologia wykonywania zdjęć przy pomocy dronów staje 

się powoli standardem w fotogrametrii. Obecnie pracujemy 

nad podniesieniem  dokładności opracowań dzięki 

zastosowaniu technologii lotów bezzałogowych w oparciu 

o rozwiązana GPS/INS.

Drugim nowym nurtem w działalności firmy, zgodnym 

z ogólnoświatowym trendem, jest pozyskiwanie danych 3D 

dzięki technice skaningu laserowego oraz integracji z danymi 

fotogrametrycznymi. Pozwala to w szybki sposób pozyskiwać 

dane 3D, a następnie wizualizować je przy pomocy metod 

klasycznych (modele wektorowe, rzuty, przekroje) czy 

w formie komputerowych animacji 3D. Takie produkty 

znajdują swoje zastosowania nie tylko w klasycznej geodezji, 

ale również w innych dziedzinach, takich jak mechanika (tzw. 

inżynieria odwrotna), grafika komputerowa i modelowanie 3D.
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EUROmetrex oferuje usługi w zakresie:

lklasycznej geodezji i kartografii

lfotogrametrii i teledetekcji

lnaziemnego i lotniczego skaningu laserowego

lbazy danych GIS

lSystemów Informacji Przestrzennej.

Pracownikami firmy są osoby z dyplomem Akademii 

Górniczo-Hutniczej oraz absolwenci Uniwersytetu Rol-

niczego w Krakowie. 

Dzięki bliskiej współpracy z EC Grupą oraz AEROmetrex 

Group nasi inżynierowie uczestniczą w projektach 

realizowanych na całym świecie. Współpraca ta daje nam też 

możliwość wyjścia z ofertą usług poza przedsięwzięcia 

typowo geodezyjne.

   NASZA  KADRA
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