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C Grupa jest partnerem dla firm w sektorach: kolejowym, samochodowym, 
lotniczym, maszynowym, wprowadzaj¹cych innowacje w swoich produktach, Etechnologiach czy us³ugach. Jesteœmy w Polsce jedn¹ z najwiêkszych firm 

in¿ynierskich. Nasz zespó³, licz¹cy ponad trzystu in¿ynierów, jest m³ody i dynamiczny. 
Podejmujemy siê zadañ pionierskich i trudnych, wymagaj¹cych du¿ej wiedzy, jak 
i szerokiego spojrzenia na rozwi¹zywany problem. Wspó³pracujemy z wieloma polskimi 
i zagranicznymi oœrodkami naukowymi, aby w oparciu o idee naukowe rozwi¹zywaæ 
problemy naszych klientów. Dzia³amy profesjonalnie, szybko i na wszystkich kontynentach. 
Lista  naszych  klientów  zawiera  ponad t ysi¹c  firm  z  ró¿nych  bran¿.

 Dla nas nie ma projektów, których nie moglibyœmy siê podj¹æ. W realizacji przedsiêwziêæ 
jesteœmy elastyczni i - w zale¿noœci od potrzeb klienta - pracujemy w laboratoriach klientów 
lub w³asnych. Wyposa¿enie naszych laboratoriów spe³nia najwy¿sze œwiatowe standardy. 
Jako firma posiadamy wdro¿ony i certyfikowany system jakoœci ISO 9001:2008. Wdra¿amy 
u siebie systemy jakoœci obowi¹zuj¹ce u naszych kluczowych klientów, dziêki czemu 
spe³niamy kryteria jakoœci zgodne z ich oczekiwaniami. Wszyscy klienci, dla których 
zrealizowaliœmy projekty, wracaj¹ do nas z kolejnymi pomys³ami. Wspólnie opracowujemy 
strategie rozwoju ich produktu lub technologii oraz planujemy kolejne wspólne dzia³ania. 
Uczestniczymy w kilku konsorcjach projektów realizowanych w ramach programów 
ramowych Unii Europejskiej. 

Stale podnosimy nasze kwalifikacje poprzez liczne krajowe i miêdzynarodowe szkolenia dla 
pracowników firmy. Swoje kompetencje przekazujemy klientom, organizuj¹c dla nich 
szkolenia. Jesteœmy autoryzowanym europejskim centrum kompetencji w dziedzinie 
pomiarów termograficznych, szkolimy w  zakresie  obliczeñ  za  pomoc¹  metody MES  oraz  
diagnostyki maszyn. 

Nasza firma rozwija siê bardzo dynamicznie, w ka¿dym kolejnym roku zwiêkszamy portfel 
zamówieñ, powiêkszamy zatrudnienie oraz rozszerzamy wachlarz naszych us³ug o coraz to 
nowe dziedziny. 

Rozpoczêliœmy równie¿ produkcjê wysoko technologicznych  produktów. 
Jesteœmy jedynym w Polsce producentem pantografów dla pojazdów szynowych. 
W planach mamy rozwiniêcie naszych zdolnoœci produkcyjnych i produkowanie
 innych  podobnych  konstrukcji  i  urz¹dzeñ. 

Nasz¹  g³ówn¹  siedzib¹  jest  Kraków, nasze  biura  s¹  te¿  w  innych 
miastach Polski, mamy  równie¿   swoich  przedstawicieli  za  granic¹.

 Zapraszamy do wspó³pracy!

prof. Tadeusz Uhl

www.energocontrol.pl
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E6ACT

C Engineering Sp. z o.o. jest jednym z najlepiej rozwijaj¹cych siê biur projektowych w Polsce. Firma 
posiada status centrum badawczego. Zatrudniamy ponad 120 dobrze wyszkolonych in¿ynierów, którzy Ebior¹ udzia³ w przygotowaniu projektów najszybszych poci¹gów w Niemczech, we W³oszech czy 

w Chinach, s¹ obecni tak¿e w Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Rumunii i Japonii. Z roku na rok zwiêkszamy swoj¹  
ekspansjê  na  rynkach  zagranicznych,  obecnie  szczególnie  interesuje  nas  rynek  azjatycki.

Dziêki wieloletniej wspó³pracy z liderem w produkcji pojazdów szynowych, firm¹ Bombardier Transportation, 
uczestniczymy w projekcie  poci¹gu du¿ych  prêdkoœci  ZEFIRO,  przeznaczonego na  rynek  chiñski oraz  
w³oski.

Jesteœmy  pierwszym  od  20 lat  polskim  producentem  pantografów. 

W ostatnim czasie na polskich torach pojawi³a siê zaprojektowana przez nasz¹ firmê ciê¿ka lokomotywa 
towarowa. Zgodnie z przyznanym œwiadectwem typu realizuje przewozy towarowe w ramach tzw. jazd 
nadzorowanych. Podczas testów lokomotywa wykaza³a siê ponadprzeciêtnymi parametrami trakcyjnymi, 
sprawnie  prowadz¹c  poci¹g  o  masie  4 300 ton.

Dynamiczny rozwój firmy pozwoli³ umocniæ nasz¹ pozycjê na rynkach Europy Zachodniej. Wygraliœmy te¿ 
pierwszy przetarg w Indiach. W sierpniu tego roku po raz pierwszy EC Engineering weŸmie udzia³ w targach 
w Chinach.

„Jestem pewien, ¿e najlepsze jeszcze przed nami i ¿e uda nam siê 
w przysz³oœci zrealizowaæ ciekawe, ekscytuj¹ce projekty, dziêki którym 
marka EC Engineering bêdzie rozpoznawana na ca³ym œwiecie w bran¿y  
kolejowej  i  nie  tylko.”
                                                                  Ireneusz £uczak, prezes EC Engineering

DZIA£  CAD

Dzia³ CAD to dynamiczny zespó³ konstruktorów, który zajmuje siê szeroko pojêtym 
projektowaniem: pojazdów, podzespo³ów, detali, maszyn, urz¹dzeñ, linii 
specjalistycznych, stacji pomiarowych oraz pracami polegaj¹cymi na modernizacji 
konstrukcji  ju¿  istniej¹cych. 
Wszystkie nasze projekty powstaj¹ w œrodowisku 3D, dziêki czemu przeprowadzana 
jest analiza funkcjonalna, ergonomii, wystêpowania kolizji, a dokumentacja 2D 
zwi¹zana jest z modelem i aktualizowana w  sposób  automatyczny.
Jednym z fundamentów naszej si³y jest dzia³alnoœæ badawczo–rozwojowa zwi¹zana 
z nowoczesnymi technikami projektowymi (projektowanie 3D, nowoczesne 
materia³y, lekkie konstrukcje, optymalizacje kszta³tu, ergonomia projektowanych 
uk³adów).
Zakres us³ug dzia³u CAD obejmuje przemys³ kolejowy, tramwajowy, motoryzacyjny, 
lotniczy oraz maszynowy. Nasza oferta jest stale poszerzana i dostosowywana do 
indywidualnych, czêsto  nietypowych  potrzeb  Klientów. 

Nasze biuro konstrukcyjno-badawcze zajmuje siê kompleksowym projektowaniem 
pojazdów szynowych dla odbiorców krajowych i zagranicznych. Nasze projekty 
obejmuj¹ wszystkie typy pojazdów szynowych. Do wszystkich wy¿ej wymienionych 
pojazdów opracowujemy oprzyrz¹dowanie produkcyjne (spawalnicze, monta¿owe). 
Oferujemy przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej pojazdów 
trakcyjnych i wagonów, wymaganej obowi¹zuj¹cym prawem, w tym: DSU, DTR, WTO, 
Dokumentacje  Konstrukcyjne,  tak¿e  odtworzeniowe  i  polonizacyjne. 

Nasz zespó³ wykonuje projekty: uk³adów napêdowych, uk³adów jezdnych, nadwozi, 
wnêtrz,   instalacji,  wraz  z   obliczeniami  symulacyjnymi   i  weryfikacj¹   pomiarow¹.
Wykonujemy  przestrzenne modele CAD konstrukcji, na podstawie których powstaje 
parametryczna dokumentacja 2D. Modelowanie 3D umo¿liwia  bezpoœredni  
transfer  modelu  do  systemów  CAE,  CAM,  CNC. 

Oferujemy us³ugi projektowe, obliczeniowe oraz badawcze dla przemys³u lotniczego 
w kraju i za granic¹. Nasze doœwiadczenie zdobywamy bior¹c udzia³ 
w przedsiêwziêciach najwiêkszych europejskich producentów bran¿y lotniczej, 
w tym  projektowaniu   samolotów  A350  oraz  A380. 
Posiadamy oprogramowanie przeznaczone specjalnie dla przemys³u lotniczego. 
Opracowujemy  dokumentacjê  3D  oraz  2D  wybranych  struktur  samolotów. 

W zakresie rozwoju i projektowania maszyn, urz¹dzeñ linii specjalistycznych 
opracowujemy m.in.: design i architekturê systemu, modele 3D, dokumentacjê 
techniczn¹  2D,  proces  wytwarzania  i  testowania, instrukcje  obs³ugi   i  utrzymania.

KOLEJNICTWO

MOTORYZACJA

 LOTNICTWO

PROJEKTOWANIE  MASZYN

TRAMWAJ  TRAMINO  WYPRODUKOWANY  PRZEZ  SOLARIS  BUS&COACH

www.energocontrol.pl
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G³ówne  zalety  160EC:
?prosta  i  niezawodna  konstrukcja
?konkurencyjna  cena
?serwis na terenie  Polski
? krótki  czas  dostawy.

Pantograf 160EC uzyska³  pozytywn¹  opiniê  
z eksploatacji   z: 
PKP Cargo,  PKP Intercity,  CTL Logistics, PKP PLK.

TECHNIKI  PROJEKTOWE

W naszych pracach opieramy siê na najnowszych technologiach komputerowego  
wspomagania  projektowania  CAD/CAM/CAE. 
W procesie projektowania pos³ugujemy siê wieloma technologiami wytwarzania struktur, 
m.in.: interlockingu, zgrzewania punktowego, spawania punktowego, kucia, frezowania, 
wypalania laserowego, giêcia cyfrowego, nitowania, lutowania, klejenia, t³oczenia, 
laminowania, szybkiego  prototypowania.
Jesteœmy przygotowani do wspó³pracy z firmami pos³uguj¹cymi siê zarówno tradycyjnymi 
technikami tworzenia i obróbki dokumentacji, jak i korzystaj¹cymi z oprogramowania 
takiego jak:  CATIA,  Pro/ENGINEER,  AutoCAD,  Solid Works,  Inventor, NX.

DZIA£  CAE,  ANALIZY  MES  I   MULTIBODY

DZIA£  PRODUKCJI

Dzia³ obliczeniowy EC Engineering zajmuje siê wykonywaniem analiz numerycznych oraz 
analitycznych na potrzeby projektów przygotowywanych przez dzia³ konstrukcyjny oraz 
dla klientów zewnêtrznych. Wykonujemy prace obliczeniowe dla przemys³u: kolejowego, 
lotniczego,  motoryzacyjnego, a  tak¿e  innych  zainteresowanych  podmiotów.

NASZE  NAJNOWSZE  I  NAJCIEKAWSZE  ZADANIA  TO  MIÊDZY   INNYMI:
?obliczenia wytrzyma³oœciowe: uk³adu hydraulicznego samolotu AIRBUS A350XWB, 

uk³adu paliwowego samolotu AIRBUS A317, ramy wózka 70RS NEWAG, maszyn 
rolniczych WIELTON, przejœcia miêdzywagonowego ULTIMATE oraz drzwi 
zewnêtrznych ULTIMATE, kompletnego nadkola autobusu miejskiego U12 SOLARIS, 
naczepy  ZAS£AW, windy  pasa¿erskiej  OTIS

?obliczenia  wytrzyma³oœciowe,  trwa³oœciowe  oraz  crash  absorberów  AXTONE
?obliczenia  wytrzyma³oœciowe  oraz  crash wagonu  pasa¿erskiego
?obliczenia wytrzyma³oœciowe oraz crash wagonu metra BOMBARDIER 

TRANSPORTATION
?przygotowanie  modelu  MES  elementów  silnika  odrzutowego
?obliczenia  wytrzyma³oœciowe oraz  crash  autobusu  szynowego  220M  NEWAG
?obliczenia  dynamiczne  skrzyni  akumulatorów  POLMOR.

EC ENGINEERING  JEST  RÓWNIE¯  PRODUCENTEM

Skonstruowaliœmy i wyprodukowaliœmy pantograf 160EC dostosowany do polskich 
warunków eksploatacyjnych. Odbierak ten mo¿e byæ u¿ywany w pojazdach 
o dopuszczalnej prêdkoœci 160 km/h i napiêciu znamionowym 3 kV. Œlizgacz wyposa¿ony 
jest w listwy aluminiowe z nak³adkami z kompozytu wêglowego, dostarczane przez 
Morgan  Carbon.
Seria pilota¿owa pantografów 160EC eksploatowana jest od pocz¹tku 2010 r. w: CTL 
Logistics na lokomotywie Skoda, PKP Cargo na lokomotywie ET22, PKP Intercity na 
lokomotywie EP09. Eksploatacja odbywa³a siê pod nadzorem upowa¿nionej jednostki,      
tj. Katedry Transportu Szynowego Politechniki Œl¹skiej. Otrzymaliœmy bezterminow¹ 
homologacjê i rozpoczêliœmy seryjn¹ produkcjê pantografu. Ostatnio rozpoczêliœmy te¿ 
prace nad pantografem tramwajowym 70EC. Premiera tego pantografu jest planowana na 
jesieñ 2011.

DZIA£  AUTOMATYKI

DZIA£  DESIGN  &  STYLIZACJA

DZIA£  SPRZEDA¯Y  OPROGRAMOWANIA

AUTOMATYZACJA  I  ROBOTYZACJA  PROCESÓW

Istniejemy na rynku automatyki od 1998 roku. Nasza dzia³alnoœæ koncentruje siê na 
kompleksowej obs³udze klientów w zakresie automatyki i robotyki przemys³owej. 
Doœwiadczenie, które zdobyliœmy realizuj¹c aplikacje w ró¿nych ga³êziach przemys³u, daje 
nam najlepsze referencje. Tworzymy kompetentny i doœwiadczony zespó³, a nasza sprawnie 
dzia³aj¹ca kadra in¿ynierska jest otwarta na podejmowanie nowych wyzwañ. Realizowane 
przez nas projekty s¹ wykonywane w sposób profesjonalny i bazuj¹ na wiedzy in¿ynierskiej, 
a wdro¿enia funkcjonuj¹ w przemyœle motoryzacyjnym, ciê¿kim oraz w laboratoriach  
pomiarowych. 

Jesteœmy ambitnym i zgranym zespo³em designerów. Zajmujemy siê kompleksowym 
projektowaniem, bazuj¹c na naszym bogatym doœwiadczeniu i dok³adnej analizie potrzeb 
klientów. Nasza praca ³¹czy w sobie kreatywne podejœcie i wiedzê w dziedzinie projektowania. 
Najwa¿niejsza dla nas jest satysfakcja odbiorców, którzy ceni¹ sobie profesjonalizm. Wiedza 
in¿ynierów z EC Engineering jest wykorzystywana na ka¿dym etapie projektowania. Dziêki 
temu nasze projekty s¹ nie tylko atrakcyjne pod wzglêdem wygl¹du, ale  tak¿e  osadzone  
w realiach  technologii  i  bud¿etu.
Nasze wieloletnie doœwiadczenie i wiedza na temat specyfiki materia³ów pozwalaj¹ nam 
podj¹æ najw³aœciwsze decyzje przy ich doborze do poszczególnych produktów 
przemys³owych. Bior¹c pod uwagê wszystkie w³aœciwoœci tworzyw, jak równie¿ ich cechy 
wizualne, potrafimy stworzyæ produkt zarazem atrakcyjny pod wzglêdem wzorniczym, jak te¿ 
trwa³y i bezpieczny. Nasi projektanci doskonale wiedz¹, ¿e nie ma jednego kryterium do 
podjêcia w³aœciwej decyzji przy selekcji odpowiedniego surowca. Jest ona wynikiem  analizy  
wielu  czynników  i  warunków  u¿ytkowania  produktu.

EC Engineering Sp. z o.o. jest równie¿ autoryzowanym przedstawicielem producentów 
oprogramowania symulacyjnego do wspomagania prac in¿ynierskich (CAE – Computer Aided 
Engineering) w  Polsce,  Czechach  i  na  S³owacji.  S¹  to  firmy:
?MSC.Software (tylko w Polsce): MD Nastran, MD Adams, Patran, Marc/Mentat, Fatigue, 

Dytran,  Easy5,  Sinda,  SimXpert
?Simufact: simufact.forming,  simufact.welding
?DYNAmore: LS-Dyna, DynaForm, Dummy models
?VI-Grade: VI-Rail, VI-Autoflex
?LifeModeler: LifeMod, KneeSIM, LumbarSIM,  NeckSIM,  MotionMatrix
?DesignSimulation: Working Model 2D,  Interactive physics.

EC Engineering Sp. z o.o. wspó³pracuje z producentami oprogramowania do analiz 
przep³ywów CFD - Computational Fluid Dynamics:
?CD-adapco: oprogramowanie CFD: Star-CCM+
?AMI Software/ Porto Ricerca Snc.: VSAERO, USAERO, MGAERO,    CAMRAD II,  FLYDYN,  
NSAERO.

OFERUJEMY:
?oprogramowanie CAE do analiz in¿ynierskich
?maintenance
?szkolenia.

PIERWSZY  POLSKI  PANTOGRAF 
NIESYMETRYCZNY  OD  20 LAT

ENGINEERING  INNOVATION

Fiat Auto Poland

Referencje:
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„Zajmujemy siê przygotowaniem aplikacji dla potrzeb usprawnienia 
procesów produkcji. Tworzone przez nas rozwi¹zania zwiêkszaj¹ 
wydajnoœæ,  jakoœæ  oraz  bezpieczeñstwo  procesów  produkcji.”
                                                                      Wojciech Mauer, prezes EC Project

C Project to firma zajmuj¹ca siê tworzeniem rozwi¹zañ z zakresu wsparcia produkcji oraz rozwojem 
produktu. Opracowujemy systemy pozwalaj¹ce zautomatyzowaæ zarówno proces produkcji, jak Ei kontrolê  jakoœci. 

?odpowiednie oprzyrz¹dowanie, umo¿liwiaj¹ce  wykonywanie  wszelkich  operacji  w sposób 
powtarzalny  i  zapewniaj¹cy odpowiedni¹  jakoœæ

?urz¹dzenia peryferyjne uzupe³niaj¹ce procesy  produkcyjne
?systemy zapewniaj¹ce zmniejszenie iloœci braków  produkcyjnych  oraz  pozwalaj¹ce na 

eliminowanie wadliwych komponentów
?urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ce kontrolê miêdzyoperacyjn¹ i ostateczn¹  komponentów i  produktów
?wydajne systemy sterowania procesami produkcyjnymi
?odpowiednio czytelne wizualizacje procesów produkcji  i  kontroli jakoœci
?systemy archiwizacji  danych  pochodz¹cych  z  urz¹dzeñ  produkcyjnych  i  kontrolnych.

Projektujemy i budujemy urz¹dzenia s³u¿¹ce sprawdzaniu i testowaniu produktu – dla kontroli zarówno 
komponentów, jak i gotowego wyrobu. Zmierzymy ka¿dy parametr – poczynaj¹c od zmierzenia 
gabarytów,   po  kontrolê   wizyjn¹  oraz   skomplikowane  pomiary si³  i  przep³ywów.  Budujemy   systemy 
Poka-Yoke dla dowolnych komponentów. Tworzymy rozwi¹zania pozwalaj¹ce zmniejszyæ iloœæ braków, 
oszczêdzamy  energiê  i  skracamy  realny  czas  procesów  produkcji.

WSPARCIE PROCESÓW PRODUKCJI

KONTROLA JAKOŒCI

URZ¥DZENIA  KONTROLNO–POMIAROWE

STANOWISKA  POMIAROWE

AUTOMATYKA  PRZEMYS£OWA

WYDAJNOŒÆ  I  BEZPIECZEÑSTWO

ROZWI¥ZANI A  DEDYKOWANE

PROSTOTA  I  TRWA£OŒÆ

Budowane przez nas urz¹dzenia kontrolno–pomiarowe umo¿liwiaj¹ 
sprawdzenie pojedynczych egzemplarzy, jak te¿ produktów wytwarzanych 
seryjnie, w przypadkach, gdzie czas ka¿dej operacji pe³ni kluczow¹ rolê 
w procesie  produkcji.

Dziêki naszemu doœwiadczeniu tworzymy stanowiska pomiarowe 
przeznaczone  dla  dzia³ów  kontroli  jakoœci  oraz  laboratoriów. 

Oferujemy nowoczesne rozwi¹zania z zakresu systemów automatyki 
przemys³owej. Budujemy nowe aplikacje, jak równie¿ modernizujemy 
urz¹dzenia istniej¹ce.

 

Opracowywane przez nas rozwi¹zania zwiêkszaj¹ wydajnoœæ, jakoœæ oraz 
bezpieczeñstwo  produkcji:

?integrujemy systemy automatyki oparte na sterownikach programowalnych
?przygotowujemy aplikacje zwi¹zane z wizualizacj¹ procesów 

produkcyjnych
?budujemy systemy  kontroli  wizyjnej
?wdra¿amy  nowe  technologie
?modernizujemy  istniej¹ce  rozwi¹zania
?wdra¿amy systemy  zrobotyzowane
?zapewniamy  fachowe  wsparcie,  szkolenia  i  serwis.

Wszystkie nasze rozwi¹zania s¹ dopasowane do indywidualnych potrzeb 
klienta.

Wszystkie nasze rozwi¹zania charakteryzuj¹ siê prostot¹ wykonania i wysok¹ 
trwa³oœci¹. Staramy siê, aby zastosowane komponenty by³y w miarê mo¿liwoœci 
dostêpne w handlu, a projektowane indywidualnie elementy mo¿liwe do 
wykonania  w  wiêkszoœci  narzêdziowni.

www.energocontrol.pl
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„

rezes EC Electronics

Zajmujemy siê projektowaniem oraz produkcj¹ specjalizowanych 
systemów elektroniki przemys³owej w dziedzinach sterowania, 
monitorowania i diagnostyki maszyn. Nasze systemy pracuj¹ 
w trudnych i odpowiedzialnych aplikacjach. Z rozwi¹zañ 
opracowanych w naszej firmie korzysta wiele uznanych firm na œwiecie.”
                                                                Artur Hanc, p

URZ¥DZENIA PRZEMYS£OWE DO STREFY ZAGRO¯ONEJ  
WYBUCHEM  ATEX

ENERGETYKA   NIEKONWENCJONALNA

PROJEKTOWANIE  I  PRODUKCJA

ROZWI¥ZANIA  DLA  PRZEMYS£U  OBRONNEGO

Posiadamy wdro¿ony system jakoœci produkcji urz¹dzeñ 
przeznaczonych do pracy w przestrzeniach zagro¿onych wybuchem. 
System jest zgodny z wymaganiami normy PN EN 13980. Nasze 
wieloletnie doœwiadczenie we wdra¿aniu systemów zarówno 
w górnictwie, jak i przemyœle petrochemicznym, chemicznym oraz 
spo¿ywczym pozwala na oferowanie rozwi¹zañ spe³niaj¹cych 
rygorystyczne wymagania norm oraz zgodnych z oczekiwaniem 
klienta.

W tym zakresie firma oferuje rozwi¹zania ogniw paliwowych typu PEM 
o mocach od kilkudziesiêciu watów do pojedynczych kilowatów. 
Ogniwa te mog¹ s³u¿yæ jako rezerwowe Ÿród³a zasilania, systemy 
ogrzewania oraz zasilania w energiê elektryczn¹, a tak¿e jako 
przenoœne systemy zasilania. Dodatkowo oferujemy systemy 
dedykowane dla potrzeb sterowania i monitorowania elektrowni 
wiatrowych.

 
ELEKTRONIKA I MIKROELEKTRONIKA
EC Electronics oferuje us³ugi projektowania, przeprojektowywania, 
prototypowania oraz produkcji ma³o- i œrednioseryjnej elektroniki 
oraz mikroelektroniki. Nasze rozwi¹zania oparte s¹ na technologii DSP, 
FPGA (TI, XILINX, ALTERA) o wysokim stopniu integracji. Posiadamy 
tak¿e zaawansowane modu³y uruchomieniowe oparte na 
procesorach DSP. Mog¹ byæ one u¿yte w testowaniu i szybkim 
prototypowaniu  uk³adów i  systemów  elektronicznych.

Wykonujemy projekty mikroelektroniki, elektroniki oraz stanowisk 
badawczo-rozwojowych dla przemys³u obronnego. W ofercie firmy 
znajduj¹ siê dedykowane systemy elektroniczne (komputery, modu³y 
komunikacji),  generatory energii dla przenoœnych Ÿróde³ zasilania 
oparte na technologii ogniw wodorowych oraz mikrogeneratory 
piezoelektryczne.

EC ELECTRONICS  –   PROJEKTOWANIE   ELEKTRONIKI  PRZEMYS£OWEJ

SYSTEMY MONITOROWANIA I DIAGNOSTYKI MASZYN WIRNIKOWYCH
Firma oferuje zaawansowane urz¹dzenia elektroniczne oraz oprogramowanie 
przeznaczone dla potrzeb monitorowania stanu i diagnostyki maszyn 
wiruj¹cych (seria produktów VIBX). W po³¹czeniu ze specjalizowanym 
oprogramowaniem nasze systemy stanowi¹ kompleksowe rozwi¹zania dla 
dzia³ów utrzymania ruchu. Daj¹ pe³ne dane dotycz¹ce stanu maszyn, 
wspomagaj¹ proces decyzyjny dotycz¹cy planów remontowych oraz 
pozwalaj¹ na  zapewnienie  ci¹g³oœci  produkcji.

BADANIA  NIENISZCZ¥CE  (NDT)
Dziêki takim badaniom mo¿liwe jest uzyskanie informacji o stanie, 
w³asnoœciach oraz wadach i uszkodzeniach badanej struktury czy materia³u - 
bez  ingerowania  w  cechy  u¿ytkowe  tego obiektu. Specjalizujemy siê równie¿ 
w projektowaniu i produkcji urz¹dzeñ i systemów do badañ nieniszcz¹cych 
opartych o technologiê piezoelektryczn¹, ultradŸwiêkow¹ oraz 
elektromagnetyczn¹ – w naszej ofercie znajduj¹ siê tak¿e nasze urz¹dzenia, 
które s¹  stosowane  przez  oœrodki  naukowe  i  koncerny  przemys³owe.

Firma oferuje indywidualne rozwi¹zania stanowisk badawczo-rozwojowych 
pod klucz dla edukacji oraz jednostek badawczo-rozwojowych. S¹ to: systemy 
testowania, dedykowane systemy pomiarowe oraz komory klimatyczne dla 
specjalnych  wymagañ  pomiarowych.

ROZWI¥ZANIA  DLA  PRZEMYS£U

ROZWI¥ZANIA  DLA  POTRZEB  BADAÑ  NIENISZCZ¥CYCH  I SHM

ROZWI¥ZANIA DLA EDUKACJI, OŒRODKÓW BADAWCZO-
ROZWOJOWYCH
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E6ACT

„Tworzymy specjalistyczne oprogramowanie, stosowane w systemach 
monitorowania, testowania produktów oraz sterowania 
i diagnozowania konstrukcji i  procesów oraz  maszyn przemys³owych.”
                                                              Tomasz Barszcz, prezes EC Systems

ROZWÓJ  SYSTEMÓW

ELASTYCZNE  SYSTEMY  STEROWANIA  I  TESTOWANIA

MONITOROWANIE  I  DIAGNOSTYKA

ZDALNY  NADZÓR  DIAGNOSTYCZNY

Zajmujemy siê systemami monitorowania czasu rzeczywistego dla maszyn 
krytycznych. U¿ywamy technologii dostosowanych do trudnych warunków 
œrodowiskowych (np. CompactPCI). Mamy doœwiadczenie w tworzeniu 
systemów operacyjnych czasu rzeczywistego (VxWorks, QNX, RTX). Nasze 
systemy zbieraj¹ i przechowuj¹ dane z d³ugich okresów czasu, wspieraj¹c 
in¿ynierów  diagnostów  w  okreœlaniu  stanu  technicznego  maszyn.

Rozwijamy modu³owe i skalowane systemy akwizycji i sterowania. Systemy te 
u¿ywane s¹ do testowania podzespo³ów maszyn w procesie produkcji, s¹ 
równie¿ wykorzystywane do badañ nad rozwojem tych podzespo³ów. 
System posiada w pe³ni elastyczn¹ architekturê, tak aby u¿ytkownik móg³ 
zastosowaæ modu³y, które s¹ potrzebne do jego celów. Mo¿e nadzorowaæ 
setki kana³ów z czêstotliwoœci¹ (dla wybranych kana³ów) do kilku kiloherców. 
Tworzymy dedykowane systemy testowania produktów na liniach 
produkcyjnych.

Opracowaliœmy wiele systemów monitorowania i diagnostyki. Nasze systemy 
pracuj¹ w elektrowniach konwencjonalnych, elektrowniach wiatrowych, 
elektrociep³owniach, hutach, drukarniach i  innych zak³adach 
przemys³owych. Stworzona przez nas technologia pozwala nadzorowaæ 
pracê ró¿norodnych maszyn wirnikowych, w³¹cznie z turbinami parowymi. 
Intuicyjny i przejrzysty interfejs zapewnia wygodny dostêp do danych 
pomiarowych, a prosty konfigurator umo¿liwia ³atwe i zautomatyzowane 
dopasowanie systemu do maszyny. Nasze systemy integruj¹ siê z wieloma 
innymi systemami poprzez popularne  interfejsy  komunikacyjne, takie  jak  
Modbus i  OPC.

Nasi diagnoœci 24 godziny na dobê dbaj¹ o bezpieczeñstwo Pañstwa maszyn. 
Stworzyliœmy centrum diagnostyczne pozwalaj¹ce na zdalny nadzór stanu 
technicznego wielu obiektów technicznych. Wbudowane zaawansowane 
algorytmy analityczne przetwarzaj¹ gromadzone z systemów 
diagnostycznych dane i pomagaj¹  w okreœlaniu stanu technicznego maszyn.
Na podstawie monitoringu wybranych analiz diagnostycznych oraz 
parametrów procesowych mo¿liwe jest zmniejszenie kosztów utrzymania, 
unikanie nieplanowanych przestojów, optymalne planowanie remontów, 
dobranie optymalnych parametrów pracy maszyn, wyd³u¿enie okresu 
¿ywotnoœci  poszczególnych  elementów oraz  zmniejszenie  iloœci  awarii.

OPROGRAMOWANIE       TESTOWANIE       STEROWANIE        DIAGNOSTYKA

PROJEKTOWANIE  SYSTEMÓW

Firma EC Systems specjalizuje siê w rozwoju systemów monitorowania  procesów  przemys³owych.
Systemy projektowane s¹ zgodnie z indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami klientów. Nasi 
specjaliœci rozpoczynaj¹ pracê od spotkañ z u¿ytkownikami i okreœlenia ich wymagañ wobec 
projektowanego systemu. Bierzemy udzia³ w przygotowaniu specyfikacji i testów akceptacyjnych. 
Nastêpnym etapem jest projekt systemu i jego podzia³ na czêœæ sprzêtow¹ i programow¹. Systemy 
oprogramowania  projektujemy  przy  u¿yciu  najnowoczeœniejszych  narzêdzi.
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„Dostarczaj¹c najnowoczeœniejsze dostêpne na rynku rozwi¹zania, 
pomagamy uruchamiaæ nawet najbardziej skomplikowane stanowiska  
badawczo-rozwojowe."
                                                                Jakub ̄ ak, prezes EC Test Systems

WZBUDNIKI I MASZYNY DO TESTÓW UDAROWYCH:

TERMOWIZJA: 

DIAGNOSTYKA:

SYSTEMY POMIAROWE:

SZYBKIE KAMERY, AKCESORIA I OPROGRAMOWANIE:

OPROGRAMOWANIE:

?ELSTAR Elektronik  –  maszyny  do  testów  udarowych
?ModalShop  –  wzbudniki  modalne  wraz  z  osprzêtem
?TIRA  –  wzbudniki  elektrodynamiczne.

?Automation Technology – termowizyjne badania nieniszcz¹ce, 
automatyzacja   i  monitorowanie   w   podczerwieni 

?FLIR Systems – naukowe kamery termowizyjne i optyczne systemy 
wykrywania gazów.

?COMMTEST – przenoœne analizatory drgañ (diagnostyka maszyn 
wiruj¹cych) 

?MOBIUS  –  oprogramowanie  szkoleniowe   z   zakresu  diagnostyki  drgañ .

?LMS International – profesjonalne, wielokana³owe analizatory sygna³ów 
wibroakustycznych 

?LTT Labortechnik Tasler – rejestratory do ultraszybkiej akwizycji sygna³ów 
pomiarowych

?Polytec  –  wibrometry laserowe skanuj¹ce 1D i 3D (systemy pomiarowe do 
bezstykowego  pomiaru  drgañ  i  naprê¿eñ)

?TEAC  –  wielokana³owe  systemy  pomiarowe.

?Cavitar  –  laserowe  oœwietlenie  impulsowe
?Image Systems AB – oprogramowanie do analizy ruchu na podstawie 

informacji wizyjnej – pomiary przemieszczeñ, prêdkoœci oraz przyspieszeñ 
liniowych i k¹towych

?Vision Research – kamery szybkie – obserwacja procesów 
szybkozmiennych.

?DasyLab  –  oprogramowanie  do  prowadzenia  pomiarów  i  analiz on-line 
?FlexPro  –  oprogramowanie  do  analizy  sygna³ów  off-line 
?LMS Imagine.Lab AMESim – oprogramowanie do symulacji uk³adów 

mechatronicznych
?LMS Test.Lab – oprogramowanie do pomiarów i zaawansowanych analiz 

wibroakustycznych
?LMS Test.Xpress  –  oprogramowanie do pomiarów i analiz sygna³ów        

on-line  oraz  off-line
?LMS Virtual.Lab – oprogramowanie do symulacji konstrukcji 

mechanicznych  w  zakresie  dynamiki,  wytrzyma³oœci,  drgañ  i  ha³asu.

C Test Systems Sp. z o.o. zajmuje siê dostarczaniem rozwi¹zañ pomiarowych 
i diagnostycznych z zakresu drgañ i akustyki. Jesteœmy wy³¹cznym Eprzedstawicielem na terenie Polski œwiatowych liderów tej bran¿y. 

Reprezentujemy firmy, z których doœwiadczeñ korzystaj¹ najwiêksze koncerny 
motoryzacyjne, lotnicze oraz przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce w bran¿y zbrojeniowej, jak i 
innych ga³êziach przemys³u. Ofertê spó³ki uzupe³niaj¹ zaawansowane systemy 
wizyjne  i  termowizyjne.

Naszym klientom dostarczamy kompleksowe rozwi¹zania w zakresie pomiarów 
procesów dynamicznych, takich jak: drgania, deformacje uderzeniowe, eksplozje, 
ruchy obiektów z bardzo du¿¹ prêdkoœci¹, dynamika p³ynów itp. Oferujemy 
zintegrowane systemy R&D do analiz termalnych: (badanie naprê¿eñ, 
wibrotermografia, termografia impulsowa,  lock-in) oraz elektrodynamiczne systemy 
do realizacji  testów  zmêczeniowych. 
Dostarczaj¹c najnowsze rozwi¹zania znajduj¹ce siê obecnie na rynku pomagamy 
uruchamiaæ  nawet  najbardziej  skomplikowane  stanowiska  badawczo-rozwojowe.

W  NASZEJ  OFERCIE  ZNAJDUJ¥  SIÊ:

?FOS&S – œwiat³owodowe systemy do pomiarów odkszta³ceñ, temperatury 
i ciœnienia

?PCB Piezotronics Inc. – piezoelektryczne czujniki drgañ, ciœnienia i si³y wraz 
z osprzêtem 

?Philtec  –  œwiat³owodowe  czujniki  przemieszczenia:  analogowe  oraz  cyfrowe
?Polytec – precyzyjne, laserowe przetworniki do pomiaru prêdkoœci 

i przemieszczenia  drgañ
?SEQUOIA  –  trójosiowe akcelerometry MEMS z interfejsem USB
?SMART FIBRES  – czujniki œwiat³owodowe do pomiarów odkszta³ceñ 

i temperatury
?Texsys International – ¿yroskopy, wzmacniacze do termopar i tensometrów, 

pirometry.

?G.R.A.S. Sound & Vibration – mikrofony pomiarowe, przedwzmacniacze, sondy 
natê¿eniowe, kalibratory, pistofony, symulatory (sztuczne ucho, manekiny do 
badañ  stereofonicznych) 

?Microflown  –  czujniki  prêdkoœci  cz¹stki (pomiar natê¿enia dŸwiêku) 
?Norsonic – sprzêt do pomiarów akustycznych: sonometry, Ÿród³a i analizatory 

dŸwiêku.

CZUJNIKI:

AKUSTYKA:
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CZUJNIKI:

AKUSTYKA:
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„Ponad  110 lat  doœwiadczeñ w bran¿y geologicznej  i  górniczej.”
Jerzy Markowski, prezes EC KPG                                                                                                            

W swojej ofercie mamy kompleksowe us³ugi geologii z³o¿owej, geologii in¿ynierskiej, hydrogeologii 
i projektowania  górniczego  kopalñ  g³êbinowych i odkrywkowych. 
 

?monitorowanie i prognozowanie osuwisk
?badanie warunków geologiczno-in¿ynierskich terenu dla realizacji inwestycji infrastrukturalnych 

i budowli
?dokumentowanie wierceñ geologicznych na wszystkich g³êbokoœciach
?przygotowane przez nas dokumentacje geotechniczne s³u¿¹ ocenie przydatnoœci gruntu dla 

budownictwa i sk³adowania  odpadów. 

?dokumentowanie i badanie  z³ó¿  kopalin i surowców
?kompleksowe przygotowanie dokumentacji zwi¹zanej z uzyskaniem koncesji na eksploatacjê – 

zgodnie  z  Prawem  Geologicznym  i  Górniczym
?projekty badañ geologicznych z³ó¿ oraz dokumentacje geologiczne z³ó¿ wêgla kamiennego, 

brunatnego, rud i surowców skalnych
?œwiadczenie kompleksowych us³ug o charakterze studialno-projektowym w zakresie planowania 

eksploatacji  wêgla: 
-      projekty  zagospodarowania  z³ó¿  kopalin
-      wyceny informacji  geologicznej  dla  wniosków  koncesyjnych
-      tworzenie  za³o¿eñ  techniczno-ekonomicznych  kopalñ
?kartografia  geologiczna, atlasy i  arkusze map  geologicznych i  geologiczno-gospodarczych.

GEOLOGIA  IN¯YNIERSKA

GEOLOGIA Z£O¯OWA

Jesteœmy autorami i dysponentami w³asnych 
dokumentacji  wszystkich  z³ó¿  surowców i  kopalin.
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HYDROGEOLOGIA

BADANIA LABORATORYJNE
  

?tworzenie projektów i dokumentacji hydrogeologicznych dla ustalenia 
zasobów wód podziemnych oraz warunków hydrogeologicznych z³ó¿, 
obszarów  lub  obiektów

?projekty i wykonawstwo ujêæ studziennych przemys³owych, komunalnych 
i indywidualnych

?operaty do  pozwoleñ  wodnoprawnych
?badania hydrogeologiczno-gazowe, dokumentacje zasobów metanu 

w pok³adach  wêgla  kamiennego
?okreœlanie warunków wodno-gruntowych dla potrzeb posadowienia 

obiektów  budowlanych
?monitoring wysypisk odpadów przemys³owych i komunalnych oraz 

innych obiektów.

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

?laboratoryjne  badanie s k³adu  i  parametrów  ska³,  gazów  i  wód
?badania  ska¿eñ  pod³o¿a  na  próbkach  gruntów  i  wód.

Oferujemy równie¿ wykonanie analiz chemicznych, fizykomechanicznych 
oraz  badañ  petrograficznych  wêgli  i  ska³.

Pracujemy m.in. dla:
?Ministerstwa  Œrodowiska  RP
?Ministerstwa  Gospodarki  RP
?Pañstwowego  Instytutu  Geologicznego
?samorz¹dów  lokalnych
?kopalñ  i  zak³adów górniczych
?inwestorów  zagranicznych.
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„Najwiêkszym  potencja³em  ka¿dej  firmy s¹  ludzie.”
                                           Marcin Porada,  prezes EC Training Center

POLAND

TERMOWIZJA                DIAGNOSTYKA                OPROGRAMOWANIE

TERMOWIZJA

DIAGNOSTYKA

OPROGRAMOWANIE

NASZE  DOŒWIADCZENIE

Prowadzimy szkolenia z termowizji:
?Infrared Training Center Poziom 1-3
?Termowizja – wszystko co musisz wiedzieæ, aby prawid³owo wykonaæ 

pomiar
?Termowizja w budownictwie 
?Termowizja w energetyce 

Uzyskane certyfikaty s¹ honorowane przez Polskie Towarzystwo 
Diagnostyki  Technicznej.

Organizujemy szkolenia z zakresu diagnostyki drgañ, przeznaczone dla 
kierowników utrzymania ruchu, diagnostyków, jak równie¿ dla osób 
zajmuj¹cych siê konstruowaniem oraz  badaniem nowych urz¹dzeñ.

Oferujemy Pañstwu podstawowe oraz zaawansowane bloki szkoleniowe z 
zakresu programów in¿ynierskich Pro ENGINEER oraz Catia, jak równie¿ 
programów MSC.Adams, MSC Patran & Nastran i Simufact.forming. 
Szkolenia prowadzone s¹ przez ekspertów z EC Engineering, którzy od lat 
zajmuj¹ siê  danym  zagadnieniem.

Z naszych us³ug skorzysta³y ju¿ takie firmy jak Unilever Polska, Electrolux, 
Akademia Marynarki Wojennej oraz szereg innych instytucji. Nasza oferta 
nie ogranicza siê tylko do szkoleñ otwartych, posiadamy bowiem 
doœwiadczenie równie¿ w organizowaniu dedykowanych szkoleñ 
zamkniêtych, z których skorzysta³y m.in. firma Skanska czy Urz¹d Dozoru 
Technicznego.

Organizowane przez nas szkolenia daj¹ mo¿liwoœæ zdobywania nowych 
umiejêtnoœci, a przede wszystkim szansê ich wykorzystania w praktyce, 
dziêki czemu wzrasta poziom zaanga¿owania pracowników w osi¹ganie 
celu  przedsiêbiorstwa.
 

INFRARED TRAINING CENTER

Jesteœmy oficjalnym i jedynym przedstawicielem szwedzkiego oœrodka termowizji Infrared Training Center. 
Szkolenia  ITC  prowadzimy na  wszystkich  trzech poziomach, zarówno w  jêzyku polskim, jak  i  angielskim.
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nnowacja Polska jest firm¹ badawczo–rozwojow¹ oraz konsul- 
tingow¹, œwiadcz¹c¹ us³ugi w oparciu o najnowoczeœniejsze Irozwi¹zania technologiczne oraz kadrê œwietnych   fachowców.   

Firma  wchodzi  w  sk³ad  krakowskiej  EC Grupy. Jest  to olbrzymi atut 
– oznacza wsparcie blisko 200 wysoko wykwalifikowanych,  
doœwiadczonych  in¿ynierów,  doktorów,  profesorów. 

Jako jednostka badawczo-rozwojowa Innowacja Polska zajmuje siê 
transferem technologii z nauki do biznesu oraz bierze udzia³ w wielu 
projektach:  
?europejskich: 
-      6. Program  Ramowy   UE 
-      7 Program  Ramowy UE 
-      EUREKA,  EUROSTARS
?krajowych: 
-   projekty badawczo-roz wojowe i  celowe, Inicjatywa     
Technologiczna,  PO  Innowacyjna  Gospodarka.

Firma specjalizuje siê w pozyskiwaniu i zarz¹dzaniu funduszami 
unijnymi i krajowymi. Oferuje kompleksowe us³ugi w zakresie 
przygotowywania dokumentacji dla projektów inwestycyjnych 
i badawczo-rozwojowych, niezbêdnej do aplikowania o œrodki 
pomocowe, a tak¿e - monitorowanie, ewaluacjê i rozliczanie 
projektów. 

Realizuj¹c szeroko rozumiany  konsulting  firma Innowacja Polska:
?bierze udzia³ w projekcie jako koordynaror lub partner, a tak¿e 

pomaga w opracowaniu i wdra¿aniu pomys³ów swoich klientów
?zajmuje siê pe³n¹ sprawozdawczoœci¹ i monitoringiem realizacji 

projektu oraz jego rozliczaniem
?pozyskuje partnerów z ca³ej Europy do konsorcjum projektowego
?doradza w zakresie przeprowadzania inicjatyw badawczych 

i wprowadzania  innowacyjnych  rozwi¹zañ
?przeprowadza analizy finansowe w celu okreœlenia op³acalnoœci  

innowacyjnych  inwestycji.

 

„Wspó³praca nauki z biznesem - fundamentem rozwoju 
gospodarczego.”
                                Ma³gorzata NiedŸwiecka, prezes firmy Innowacja Polska

PRZYK£ADY  OBECNIE  REALIZOWANYCH  PROJEKTÓW:

PRZYK£ADY  ZARZ¥DZANYCH  PROJEKTÓW:

„SESS – Smart Embedded Sensor System” – projekt realizowany 
w ramach  europejskiej  inicjatywy  badawczej  EUROSTARS

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu do 
monitorowania ³opat turbin wiatrowych i wykrywania uszkodzeñ. System 
ten znajdzie praktyczne zastosowanie, np. w strukturach przemys³owych, 
w badaniach naukowych w dziedzinie SHM prowadzonych w jednostkach 
naukowych na terenie kraju i za granic¹,  w  systemach  monitorowania  
materia³ów  ci¹g³ych.

„IATS”-  projekt  realizowany  w  ramach  7  Programu  Ramowego

Polega on na opracowaniu oraz rozpowszechnieniu innowacyjnej, 
ca³kowicie automatycznej metody testów antyfoulingowych 
w specjalistycznych badaniach farb do pokrywania powierzchni statków 
i innych urz¹dzeñ maj¹cych kontakt z wod¹ morsk¹. Testy te bêdzie 
mo¿na przeprowadzaæ w warunkach laboratoryjnych, a ich efekty bêd¹ 
osi¹galne  ju¿   po  10  dniach (czas  oczekiwania  skrócony  trzykrotnie).

„Rêczny manipulator do obrabiarek” – projekt realizowany  
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
dzia³anie  1.4  „Wsparcie  projektów  celowych” 

Projekt polega na opracowaniu i wdro¿eniu do produkcji rêcznego 
manipulatora do obrabiarek, który bêdzie mia³ zastosowanie we 
wszelkich pracach zwi¹zanych z obs³ug¹ maszyn produkcyjnych. 
Wykorzystanie manipulatora pozwoli zaspokoiæ coraz wy¿sze wymagania 
klientów, wyeliminuje ryzyko w postaci b³êdów czynnika ludzkiego  oraz  
zminimalizuje  koszty  produkcji   i/lub  za³adunku.

„Opracowanie tramwaju nowej generacji na potrzeby transportu 
miejskiego” – projekt realizowany w ramach Inicjatywy 
Technologicznej  IniTech 

Celem przedsiêwziêcia jest zaprojektowanie tramwaju nowej generacji     
i wprowadzenie go do u¿ytku na potrzeby transportu miejskiego. Nowy 
p ro d u k t  b ê d z i e  c e c h o w a ³  s i ê  w y s o k ¹  f u n k c j o n a l n o œ c i ¹ ,  
energooszczêdnoœci¹, zwiêkszonym bezpieczeñstwem, oryginalnymi 
rozwi¹zaniami technicznymi (nowa generacja wózków trakcyjnych, 
panoramiczna  szyba czo³owa  i  pok³adowy  uk³ad  diagnostyki).
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ten znajdzie praktyczne zastosowanie, np. w strukturach przemys³owych, 
w badaniach naukowych w dziedzinie SHM prowadzonych w jednostkach 
naukowych na terenie kraju i za granic¹,  w  systemach  monitorowania  
materia³ów  ci¹g³ych.

„IATS”-  projekt  realizowany  w  ramach  7  Programu  Ramowego

Polega on na opracowaniu oraz rozpowszechnieniu innowacyjnej, 
ca³kowicie automatycznej metody testów antyfoulingowych 
w specjalistycznych badaniach farb do pokrywania powierzchni statków 
i innych urz¹dzeñ maj¹cych kontakt z wod¹ morsk¹. Testy te bêdzie 
mo¿na przeprowadzaæ w warunkach laboratoryjnych, a ich efekty bêd¹ 
osi¹galne  ju¿   po  10  dniach (czas  oczekiwania  skrócony  trzykrotnie).

„Rêczny manipulator do obrabiarek” – projekt realizowany  
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 
dzia³anie  1.4  „Wsparcie  projektów  celowych” 

Projekt polega na opracowaniu i wdro¿eniu do produkcji rêcznego 
manipulatora do obrabiarek, który bêdzie mia³ zastosowanie we 
wszelkich pracach zwi¹zanych z obs³ug¹ maszyn produkcyjnych. 
Wykorzystanie manipulatora pozwoli zaspokoiæ coraz wy¿sze wymagania 
klientów, wyeliminuje ryzyko w postaci b³êdów czynnika ludzkiego  oraz  
zminimalizuje  koszty  produkcji   i/lub  za³adunku.

„Opracowanie tramwaju nowej generacji na potrzeby transportu 
miejskiego” – projekt realizowany w ramach Inicjatywy 
Technologicznej  IniTech 

Celem przedsiêwziêcia jest zaprojektowanie tramwaju nowej generacji     
i wprowadzenie go do u¿ytku na potrzeby transportu miejskiego. Nowy 
p ro d u k t  b ê d z i e  c e c h o w a ³  s i ê  w y s o k ¹  f u n k c j o n a l n o œ c i ¹ ,  
energooszczêdnoœci¹, zwiêkszonym bezpieczeñstwem, oryginalnymi 
rozwi¹zaniami technicznymi (nowa generacja wózków trakcyjnych, 
panoramiczna  szyba czo³owa  i  pok³adowy  uk³ad  diagnostyki).
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Firma EC Sybiltech proponuje Pañstwu zastosowanie systemu Sybilla, którego jest pomys³odawc¹ 
i producentem. Jest on przeznaczony w g³ównej mierze do obs³ugi turysty w procesie indywidualnego 
zwiedzania,  zarówno  w  muzeum,  jak  i  w terenie  otwartym.
 
Podstawow¹ zasad¹ dzia³ania systemu Sybilla jest przekazanie u¿ytkownikowi informacji o zwiedzanej 
wystawie, kompleksie zabytków w sposób niewymagaj¹cy skomplikowanej obs³ugi i w zakresie 
odpowiadaj¹cym  poziomowi  wiedzy  u¿ytkownika. 

Poprzez narracjê i stworzenie wirtualnej czasoprzestrzeni informacje z systemu Sybilla przenikaj¹ siê 
z postrzegan¹ rzeczywistoœci¹, powoduj¹c, ¿e zwiedzaj¹cy ³atwiej zapamiêtuje i kojarzy fakty. Wiedza 
przekazywana przez system Sybilla mo¿e byæ zilustrowana odpowiedni¹ muzyk¹, wywiadami, tekstami 
Ÿród³owymi  i  innymi  elementami  wzbogacaj¹cymi  prezentacjê  zwiedzanej wystawy lub obiektu.
 
System Sybilla eliminuje koniecznoœæ anga¿owania wzroku do czytania opisów przy eksponatach lub 
w katalogu, u³atwia  i  uatrakcyjnia  zwiedzanie. 

„Informacje w formie cyfrowej du¿o szybciej i ³atwiej docieraj¹ do odbiorcy, 
wiêc nie ma w¹tpliwoœci, ¿e multimedializacja wystaw jest nieunikniona. 
Pozostaje wybór technologii na bazie istniej¹cych rozwi¹zañ.”
                                                 Marek Oliszewski, prezes EC Sybiltech

W porównaniu do innych systemów audioguide, system Sybilla 
jest ca³kowicie bezobs³ugowy. W trakcie zwiedzania nie ma 
koniecznoœci wprowadzania identyfikatorów liczbowych w celu 
wyszukiwania informacji. W³aœciwy zestaw informacji 
generowany jest bez udzia³u zwiedzaj¹cego, za pomoc¹ 
elektronicznych radiowych identyfikatorów RFiD. Zwiedzaj¹cy, 
przemieszczaj¹c siê po muzeum i zatrzymuj¹c siê przed 
konkretnymi obiektami, automatycznie lub po wskazaniu 
eksponatu dostaje za poœrednictwem czytnika pe³ne informacje 
o obiekcie.

Informacje o eksponatach lub obiekcie w formie multimedialnej 
bazy danych zapisane s¹ za pomoc¹ specjalnie opracowanego 
oprogramowania na szeroko dostêpnych i tanich kartach flash. 
Mo¿na w ten sposób przygotowaæ ró¿norodne wersje, programy 
zwiedzania w zale¿noœci od grupy wiekowej czy jêzykowej. 
Dziêki temu w trakcie obs³ugi zwiedzaj¹cego mo¿na szybko 
dostosowaæ zakres opisu wystawy do jego indywidualnych 
wymagañ poprzez ³atw¹ podmianê karty pamiêci, co 
w przypadku wiêkszoœci systemów audioguide jest niemo¿liwe, 
gdy¿  pamiêæ  stanowi  integralny  element  urz¹dzenia. 

Na system Sybilla sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce modele: radiowe, 
nale¿¹ce do rodziny Orange Family, klasyczne z mo¿liwoœci¹ 
wprowadzenia kodu numerycznego obiektu - Green Family, a ju¿ 
wkrótce zostan¹ te¿ wprowadzone BlueFamily - czytniki audio 
przewodników  dzia³aj¹ce  w  oparciu  o  GPS.

Œwiadczymy równie¿ us³ugi w zakresie profesjonalnego 
przygotowania bazy wiedzy o wystawie w 34 jêzykach, w oparciu 
o zespó³ wspó³pracuj¹cych z nami osób, dla których s¹ to jêzyki 
ojczyste  (native  speakers). 

Czytniki systemu Sybilla posiadaj¹ wbudowany ekran LCD, który 
w trakcie zwiedzania wyœwietla opisy eksponatów, umo¿liwiaj¹c 
odbiór  treœci  wystawy  osobom  nies³ysz¹cym .

Sybilla jest systemem ca³kowicie bezprzewodowym 
i bezinwazyjnym w zakresie instalacji w obiektach zabytkowych, 
a tak¿e bezpiecznym w stosowaniu. Znalaz³ swoje zastosowanie 
w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i w Muzeum 
Narodowym w  Gdañsku.

Zapraszamy do zapoznania siê z nasz¹ ofert¹ na stronie 
www.ecsybiltech.com.
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