
Polski producent, na rynku od 1990 roku.

AS SMART AS YOUR
SMARTPHONE
Urz¹dzenia laboratoryjne w wersji Smart & Smart PRO
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7" kolorowy, dotykowy panel Smart PRO 
gwarantuje intuicyjn¹ i komfortow¹ obs³ugê
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Ekrany dotykowe sterowników Smart oraz Smart PRO
mo¿na obs³ugiwaæ w rêkawiczkach lateksowych!

Sterowniki Smart i Smart PRO wyposaýone sà w wyúwietlacz z szerokim kàtem widzenia. Dziæki temu
obraz na wyúwietlaczu jest widoczny pod kaýdym kàtem patrzenia bez wzglædu na natæýenie úwiatùa.



Zalety sterownika Smart PRO:

Nowoœæ w naszej ofercie
urz¹dzenia termostatyczne w wersji Smart PRO
Sterowniki Smart PRO s¹ bezpoœrednimi nastêpcami sterowników TOP+ i s¹ dostêpne dla takich 
urz¹dzeñ jak: komory klimatyczne KK/KKS, inkubatory z ch³odzeniem IL, inkubatory z ch³odzeniem
Peltiera ILP, suszarki laboratoryjne SL, cieplarki laboratoryjne CL, szafy termostatyczne ST,
ch³odziarki laboratoryjne CHL, a tak¿e zamra¿arki laboratoryjne ZL i zamra¿arki
niskotemperaturowe ZLN-UT.
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du¿y (7”), czytelny, kolorowy wyœwietlacz dotykowy

komunikacja i transfer danych przez: LAN, USB, WiFi

wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy

podgl¹d danych pomiarowych w postaci tabeli i wykresu

sygnalizacja wizualna i dŸwiêkowa przekroczenia zadanej temperatury

funkcja Administratora umo¿liwiaj¹ca zarz¹dzanie kontami U¿ytkowników

kontrola dostêpu przez logowanie zabezpieczone has³em

pamiêæ wewnêtrzna dla danych pomiarowych oraz programów

mo¿liwoœæ obs³ugi w rêkawiczkach lateksowych

rejestr zdarzeñ z obs³ug¹ “notatki U¿ytkownika”

oprogramowanie LabDesk oraz instrukcja obs³ugi dostêpne z poziomu sterownika

Alarm Bar - szybka wizualna informacja o stanie urz¹dzenia

Quick Note - U¿ytkownik mo¿e zapisywaæ notatkê (50 znaków) w pamiêci sterownika

Quick Change - szybka zmiana parametrów: temperatura, wilgotnoœæ, czas, stopieñ 

otwarcia kominka wentylacyjnego i praca wentylatora



Szybki start

Tylko zalogowany U¿ytkownik mo¿e sterowaæ urz¹dzeniem. Pierwsze logowanie jest mo¿liwe po 
naciœniêciu kony menu g³ówne (fabryczne domyœlne parametry logowania: login - admin, 
has³o nie zosta³o ustawione).

Podczas pierwszego uruchomienia sterownik Smart PRO automatycznie zapyta, czy zapisaæ pliki 
(instrukcja obs³ugi i dodatkowe oprogramowanie LabDesk) w pamiêci USB. 
Maksymalna dopuszczalna pamiêæ USB wynosi 64 GB.
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Rodzaje kont i ich ograniczenia:
Super Administrator (Super Admin) 

Administrator (Admin) 

U¿ytkownik (User) 

- to konto nie ma ograniczeñ. Ma dostêp do menu 
zarz¹dzania programami oraz do menu ustawieñ.

- posiada dostêp do menu zarz¹dzania programami, w którym mo¿e 
tworzyæ lub edytowaæ programy, przegl¹daæ statystyki, przegl¹daæ zdarzenia na urz¹dzeniu, 
przegl¹daæ informacje o systemie.

- posiada dostêp do menu programów, gdzie mo¿na uruchamiaæ 
programy, sprawdzaæ ich statystyki, sprawdzaæ historiê zdarzeñ urz¹dzenia oraz informacjê 
o systemie. U¿ytkownik nie mo¿e tworzyæ w³asnych programów i harmonogramów, a jedynie 
uruchamiaæ te, które zosta³y mu udostêpnione przez Administratora b¹dŸ Super Administratora.
U¿ytkownik nie mo¿e zatrzymywaæ programów i harmonogramów, których sam nie uruchomi³. 
U¿ytkownik nie ma dostêpu do generowania harmonogramów. Program uruchomiony przez 
U¿ytkownika mo¿e zostaæ zatrzymany przez osobê z uprawnieniami Super Administratora.



Quick Note  - funkcja wspieraj¹ca GLP

Quick Note (notatka U¿ytkownika) - podczas obs³ugi urz¹dzenia U¿ytkownik mo¿e zapisywaæ 

notatki w pamiêci, na przyk³ad o w³o¿eniu nowego wsadu lub o wprowadzeniu innych

zmian. Aby wprowadziæ notatkê, U¿ytkownik musi byæ zalogowany. Wprowadzone notatki 

mo¿na zobaczyæ w dzienniku zdarzeñ, a symbolizuje je zielona ikona koperty.

Korzyœci Quick Note (notatka U¿ytkownika):

wsparcie dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP)

         wpis notatki do rejestru zdarzeñ Smart PRO

         dostêpnoœæ w raportach programu LabDesk

         wspomaganie przep³ywu informacji wewnêtrznych w laboratorium

         kontrola / nadzór nad procesem
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Przyk³ad:
Podczas testów zasz³a koniecznoœæ
umieszczenia nowego zestawu
prób w komorze. Po ich umieszczeniu,
U¿ytkownik mo¿e dodaæ notatkê.
Informacja bêdzie zawieraæ datê 
i godzinê, mo¿na j¹ odczytaæ m.in. 
w dzienniku zdarzeñ.



Programowanie Smart’a PRO w 4 krokach
zalogowany: Administrator

Programowanie w LabDesk
Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ utworzenia programu
w programie LabDesk i wgranie go do sterownika
Smart PRO za pomoc¹ pamiêæ (USB).

Krok 1
Aby wejœæ do panelu programów nale¿y dotkn¹æ
ikony „Programy” w menu g³ównym. Tutaj mo¿na 
zarz¹dzaæ programami, a tak¿e wgraæ wczeœniej 
zapisany program z  pamiêci USB.

Krok 2
Aby dodaæ nowy program nale¿y 
dotkn¹æ ikonê „plus”. 
Nastêpnie wpisaæ jego nazwê, liczbê 
segmentów itd. Aby ustawiæ ¿¹dane 
parametry poszczególnych
segmentów, nale¿y u¿yæ niebieskiej 
ikony segmentu.

Krok 3
W tym miejscu, przy pomocy klawiatury

numerycznej naleýy skonfigurowaã

poszczególne segmenty. Aby przejœæ 
do nastêpnego segmentu
nale¿y przesun¹æ poziomo pasek 
“segment” lub dotkn¹æ strza³ki.
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Krok 4
Podsumowanie umo¿liwia sprawdzenie
wprowadzonych danych i zatwierdzenie
programu.



Quick Change - szybka i ³atwa zmiana parametrów

Temperatura - zmiany mo¿na dokonywaæ w pe³nym zakresie temperatur w jakich
pracuje urz¹dzenie. Zadana temperatura nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ dolna temperatura
zabezpieczenia +2°C i wy¿sza ni¿ górna temperatura zabezpieczenia -2°C.

Szybka zmiana zadanych parametrów mo¿liwa jest wy³¹cznie w programie uruchomionym
przez danego U¿ytkownika.

Wentylator - pozwala kontrolowaæ prêdkoœæ wentylatora w zakresie od 0% do 100%
(zgodnie z typem urz¹dzenia).

Kominek wentylacyjny - pozwala kontrolowaæ otwarcie kominka wentylacyjnego
w zakresie od 0% do 100% (zgodnie z typem urz¹dzenia).

Czas - mo¿na zmieniæ czas programu / segmentu, przewijaj¹c liczbê dni, godzin
oraz minut. 

 Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ wyœwietlania czasu na dwa sposoby:
- up³ywaj¹cy czas programu / segmentu (odliczanie “do przodu”)
- pozosta³y czas programu / segmentu (odliczanie “w ty³”)
Mo¿na równie¿ ustawiæ pracê ci¹g³¹, przez naciœniecie ikony        .

Czas moýna ustawiã w zakresie od 1 minuty do 365 dni, 23 godzin 

i 59 minut.
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Alarm bar (pasek alarmowy) i powiadomienia e-mail

Otwarte drzwi - alarmy o uchyleniu drzwi

Alarmy krytyczne - wadliwe dzia³anie 

czujników itp.

Alarmy temperatury - poni¿ej / powy¿ej

temperatury zabezpieczenia

Alarmy wilgotnoœci - poni¿ej / powy¿ej

ustawionego poziomu wilgotnoœci 

Kody alarmowe

!

Powiadomienia e-mail

Sterownik Smart PRO zosta³ wyposa¿ony w funkcjê powiadamiania przez e-mail. 
U¿ytkownik z Super Admin mo¿e ustawiaæ i aktywowaæ powiadomienia e-mail dla 
maksymalnie 3 adresów.

uprawnieniami
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Otwarte drzwi - alarmy o uchyleniu drzwi

Alarmy krytyczne - np. wadliwe dzia³anie 

czujników

Alarmy temperatury - poni¿ej / powy¿ej

temperatury zabezpieczenia

Zdarzenia programów - informacje

o zdarzeniach zwi¹zanych z programami (np. dodawanie, edycja, usuwanie programu),

Zdarzenia U¿ytkowników - zdarzenie zwi¹zane z edycj¹ U¿ytkowników (dodawanie, 

edycja, usuwanie U¿ytkownika)



Zalety sterownika Smart:

SMART - uproszczona wersja Smart PRO
W III kwartale 2019 r. wprowadzimy do oferty urz¹dzenia ze sterownikiem Smart, który bêdzie
bezpoœrednim nastêpc¹ dotychczasowych sterowników podstawowych dla ST, CHL i ZL oraz STD.
Obecnie s¹ one dostêpne w szafach termostatycznych ST, ch³odziarkach laboratoryjnych CHL,
zamra¿arkach laboratoryjnych ZL, zamra¿arkach niskotemperaturowych ZLN-UT, a tak¿e
inkubatorach z ch³odzeniem IL, cieplarkach laboratoryjnych CL, suszarkach laboratoryjnych SL
i sterylizatorach laboratoryjnych SR.

4,3 ”, przejrzysty, kolorowy ekran dotykowy

LAN, port USB do przesy³ania danych

wielosegmentowy profil czasowo-temperaturowy

alarm wizualny i dŸwiêkowy

rejestr zdarzeñ

oprogramowanie LabDesk oraz instrukcja obs³ugi

do bezpoœredniego pobrania ze sterownika

na pamiêæ USB

Quick Change - szybka zmiana parametrów programu

Alarm Bar - pasek alarmowy

pamiêæ wewnêtrzna dla danych pomiarowych

oraz programów

mo¿liwoœæ obs³ugi w rêkawiczkach lateksowych
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4.3" + ekran dotykowy

LAN

TAK

 zapisywanie rejestru danych

 zapisywanie rejestru zdarzeñ

Numeryczna

PL, EN

Dashboard

(wszystkie istotne dane widoczne 

z poziomu jednego g³ównego okna)

-

-

5

Przydzielany wolny numer

Parametrów

6

-

-

max. 10 000 danych pomiarowych

przechowywanych nie d³u¿ej ni¿ 6 miesiêcy

TAK

TAK – tylko aktualny cykl

1.0 lub 2.0

-

-

-

Sta³a (numer seryjny)

TAK

TAK

LabDesk

SmartSterownik

Wyœwietlacz

Sieæ

USB

Klawiatura

Jêzyki

G³ówne okno 

U¿ytkownicy

Role u¿ytkowników

Programy

Nazwa programu

Priorytet

Segmenty

Sterowanie œwiat³em

Harmonogramy

Rejestr danych

Rejestr zdarzeñ

Statystyka

Klasa zabezpieczenia

Quick Note

Wykres

E-mail

Nazwa urz¹dzenia

Alarm Bar

Quick Change

Oprogramowanie PC 

smart
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Smart PRO

7" + ekran dotykowy

LAN oraz Wi-Fi

Alfanumeryczna

PL, EN

Dashboard

(wszystkie istotne dane widoczne 

z poziomu jednego g³ównego okna)

5

User / Admin / Super-Admin

40

Dowolna

Parametrów, czasu

100

TAK

10

TAK

TAK – z ka¿dego segmentu oraz cyklu programu

3.1 lub 3.2 lub 3.3

Mo¿liwoœæ wprowadzania w³asnych notatek

TAK

Powiadamianie o alarmach

Edytowalna

TAK

TAK

LabDesk

TAK

 zapisywanie rejestru danych

 zapisywanie rejestru zdarzeñ

wgrywanie programów

harmonogramów

max. 10 000 danych pomiarowych

przechowywanych nie d³u¿ej ni¿ 12 miesiêcy

Sterownik

Wyœwietlacz

Sieæ

USB

Klawiatura

Jêzyki

G³ówne okno 

U¿ytkownicy

Role u¿ytkowników

Programy

Nazwa programu

Priorytet

Segmenty

Sterowanie œwiat³em

Harmonogramy

Rejestr danych

Rejestr zdarzeñ

Statystyka

Klasa zabezpieczenia

Quick Note

Wykres

E-mail

Nazwa urz¹dzenia

Alarm Bar

Quick Change

Oprogramowanie PC 

smart

pro
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Sterownik

Wyœwietlacz

Sieæ

USB

Klawiatura

Jêzyki

G³ówne okno 

Programy

Nazwa programu

Priorytet

Segmenty

Rejestr danych

Rejestr zdarzeñ

Statystyka

Klasa zabezpieczenia

Nazwa urz¹dzenia

Alarm Bar

Quick Change

Oprogramowanie PC 

smart

STD (CL/SL/IL/SR)

graficzny

-

4 przyciski

3

6

2046

-

2.0

czerwona dioda

-

EasyLab Basic

LCD

TAK

transfer danych

CZ, EN, EST, FR, DE, IT,

LT, PL, PT, RU, ES

Data,

godzina,

temperatura

Temperatury

Sta³a

Podstawowy (ST/CHL/ZL)

graficzny LCD 

-

TAK

transfer danych

4 przyciski

CZ, EN, EST, FR, DE, IT,

LT, PL, PT, RU, ES

Data,

godzina,

temperatura

3

6

2046

-

segment

1.0 lub 2.0

czerwona dioda

-

EasyLab Basic

Przydzielany wolny numer

Temperatury

TAK – tylko aktualny

Sta³a

4.3" + ekran dotykowy

LAN

TAK

  zapisywanie rejestru danych

 zapisywanie rejestru zdarzeñ

Numeryczna

PL, EN

Dashboard (wszystkie istotne 

dane widoczne z poziomu 

jednego g³ównego okna)

5

Przydzielany wolny numer

Parametrów

6

max. 10 000 danych

pomiarowych przechowywanych

nie d³u¿ej ni¿ 6 miesiêcy

TAK

TAK – tylko aktualny cykl

1.0 lub 2.0

Sta³a (numer seryjny)

TAK

TAK

LabDesk

Smart
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Dodatkowe zalety sterownika SMART:

        mo¿liwoœæ obs³ugi w rêkawiczkach lateksowych

         pobieranie instrukcji obs³ugi i oprogramowania bezpoœrednio ze sterownika

        Alarm bar - szybka wizualna informacja o stanie urz¹dzenia



Smart PRO

7" + ekran dotykowy

LAN oraz Wi-Fi

 zapisywanie rejestru danych

 zapisywanie rejestru zdarzeñ

wgrywanie programów

Alfanumeryczna

PL, EN

Dashboard

(wszystkie istotne dane widoczne 

z poziomu jednego g³ównego okna)

5 - User / Admin / Super-Admin

40

Dowolna

Parametrów, czasu

100

TAK

10 harmonogramów

max. 10 000 danych pomiarowych

przechowywanych nie d³u¿ej ni¿ 12 miesiêcy

TAK

TAK – z ka¿dego segmentu oraz cyklu programu

3.1 lub 3.2 lub 3.3

Mo¿liwoœæ wprowadzania w³asnych wiadomoœci 

TAK

Powiadamianie o alarmach

Edytowalna

TAK

TAK

LabDesk

TOP+

5,7" + 

LAN

5 User / Admin

20

Dowolna

100

TAK

programator 7-dniowy

4 100

(na u¿ytkownika)

TAK

3.1 lub 3.2 lub 3.3

-

TAK

Sta³a

-

-

TOP+ Control

ekran dotykowy

 zapisywanie rejestru danych

 zapisywanie rejestru zdarzeñ

Alfanumeryczna

CZ, EN, EST, FR, HU, DE, IT,

LT, PL, PT, RO, RU, ES

Dashboard (wszystkie istotne 

dane widoczne z poziomu 

jednego g³ównego okna)

 - 

Parametrów, czasu

TAK –  z ka¿dego segment 

Powiadamianie o alarmach

Sterownik

Wyœwietlacz

Sieæ

USB

Klawiatura

Jêzyki

G³ówne okno 

U¿ytkownicy

Role u¿ytkowników

Programy

Nazwa programu

Priorytet

Segmenty

Sterowanie œwiat³em

Harmonogramy

Rejestr danych

Rejestr zdarzeñ

Statystyka

Klasa zabezpieczenia

Quick Note

Wykres

E-mail

Nazwa urz¹dzenia

Alarm Bar

Quick Change

Oprogramowanie PC 
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Skalowalne wykresy
Sterownik Smart PRO pozwala generowaæ wykresy z zapisów w rejestrze danych.
Do urz¹dzeñ wyposa¿onych w dwa czujniki (np. komory klimatyczne z czujnikami temperatury
i wilgotnoœci) mo¿na zobaczyæ oba wykresy w tym samym czasie. Aby wyœwietliæ jeden wykres,
nale¿y  dotkn¹æ dwukrotnie ten, który ma zostaæ wyœwietlony bardziej szczegó³owo.

Aby powiêkszyæ fragment wykresu, nale¿y “rozci¹gn¹æ” go przy pomocy dwóch palców.
Przesuwaj¹c w lewo mo¿na powróciæ do normalnego rozmiaru wykresu.

14



Sterownik oparty na ikonach

Stworzyliœmy ponad 150 rodzajów ikon, aby praca U¿ytkownika by³a jak naj³atwiejsza 
i maksymalnie wygodna. Dziêki temu sterownik Smart PRO jest ca³kowicie intuicyjny.

Ikony panelu informacyjnego

Ikona “pracy” jest widoczna tylko wtedy, gdy program zosta³ 
uruchomiony i aktywne jest grzanie, ch³odzenie lub realizowane
jest odszranianie.

Oœwietlenie wewnêtrzne jest:
w³¹czone / wy³¹czone

Ikona prezentuj¹ca wentylator w ruchu - wentylator pracuje.
Gdy symbol jest nieruchomy - wentylator jest wy³¹czony
lub uszkodzony.

Drzwi zamkniête, otwarte. Liczba nad ikon¹ to licznik 
otwartych drzwi (naciœniêcie ikony powoduje skasowanie licznika).

Status rampy: komora aktualnie jest w trybie “osi¹ganie zadanej 
temperatury” (grzanie b¹dŸ ch³odzenie).

Aktywny harmonogram lub opóŸnienie rozpoczêcia pracy.
Program rozpocznie siê o okreœlonej dacie / godzinie.

Aktywny harmonogram - program zakoñczy siê o podanej
 dacie / godzinie.
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Komora osi¹gnê³a zadan¹ temperaturê.



90%

30%

Niezale¿ne sterowanie panelami FIT
Pozwala kontrolowaæ natê¿enie œwiat³a niezale¿nie dla ka¿dego z dwóch lub trzech paneli 
nadpó³kowych.

Funkcja automatycznego odszraniania
Odszranianie w tym przypadku jest programowalne (u¿ytkownik ustawia okresowoœæ i czas 
jego trwania). Funkcja jest wykonywana podczas pracy urz¹dzenia. Ta zaawansowana 
technologia utrzymuje stabiln¹ temperaturê w komorze, umo¿liwiaj¹c jedynie jej nieznaczny
wzrost (znacznie wiêkszy wzrost temperatury jest spowodowany otwieraniem drzwi 
urz¹dzenia).

Wzorcowanie komory

geometryczny) lub 5 pkt. pomiarowych na pó³ce (naro¿a + œrodek geometryczny)  w wybranej
przez U¿ytkownika temperaturze. Dla ka¿dego urz¹dzenia dostêpna jest równie¿ kompletna
procedura kwalifikacyjna IQ, OQ, PQ.

Pomiar temperatury wykonywany w 9 punktach pomiarowych (naro¿a + œrodek

Fitotron
Umo¿liwia symulacjê dnia i nocy z p³ynn¹ regulacj¹ oœwietlenia (co 1%).

+

Dodatkowy czujnik temperatury Pt 100
Zestaw sk³ada siê z dodatkowego czujnika temperatury i gniazda przy³¹czeniowego. 
Czujnik Pt 100 umieszczany jest wewn¹trz komory i pod³¹czany do gniazda wbudowanego
w urz¹dzenie. Wyniki jego pomiarów mo¿na œledziæ na wyœwietlaczu. Mo¿liwa jest równie¿ 
zmiana ustawieñ, tak aby sterowanie urz¹dzeniem realizowane by³o w³aœnie wzglêdem tego 
dodatkowego czujnika. Czujnik Pt 100 mo¿e zostaæ dostarczony wraz ze Œwiadectwem 
wzorcowania.

16

                            Wybrane opcje i akcesoria



Oprogramowanie LabDesk

Aplikacja LabDesk dostarczana jest ze 
wszystkimi sterownikami Smart / Smart PRO.

jednoczesne po³¹czenie z kilkoma urz¹dzeniami Smart PRO

zdalne sterowanie urz¹dzeniami

zdalny podgl¹d stanu urz¹dzeñ

pobieranie statystyk uruchomionego programu z urz¹dzeñ

import danych / zdarzeñ zarejestrowanych w urz¹dzeniach

zapisywanie i odczytywanie plików w formacie .plkx (LabDesk)

generowanie wykresów

generowanie raportów

edycja i tworzenie programów

tworzenie programu offline

Aplikacja ma nastêpuj¹ce funkcjonalnoœci:
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LabDesk Basic vs LabDesk Professional

U¿tkownicy

zmiana jêzyka programu

przesy³anie pliku z danymi rejestru wyeksportowanymi z urz¹dzenia

przesy³anie pliku z danymi zdarzenia

generowanie raportu przes³anych danych z pliku

generowanie wykresu danych z pliku

dodawanie urz¹dzeñ i mo¿liwoœæ zdalnego ³¹czenia siê z nimi

panel zarz¹dzania U¿ytkownikami

przesuwane menu boczne i menu startowe

przegl¹danie statusu uruchomionego programu

informacje o alarmach

panel z programami pobranymi z urz¹dzenia

mo¿liwoœæ tworzenia programów i zdalnego wysy³ania ich do urz¹dzenia

tworzenie programów w trybie offline

zdalne uruchamianie programów

modyfikacja istniej¹cych programów

zatrzymanie programu

zapisanie bie¿¹cego rejestru danych uruchomionego programu do pliku

ustawienie opóŸnionego rozpoczêcia programu

widok aktualnego wykresu temperatury i wilgotnoœci

przesy³anie wczeœniej wygenerowanych raportów

pobieranie danych z rejestru urz¹dzenia

przegl¹danie aktualnych statystyk danych z urz¹dzenia

LabDesk

Professional

u¿ytkownicy

i typy kont

tak

tak

tak

tak

tak

nieskoñczonoœæ

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

tak

LabDesk

Basic

jeden

u¿ytkownik

tak

tak

tak

tak

tak
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nie

nie

tak

nie

tak

nie

nie

tak

nie

tak

nie

nie

tak

nie

nie

nie
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C l o u d

Zalety LabDesk Cloud:

19

dzia³a na wszystkich urz¹dzeniach: komputer stacjonarny, notebook, tablet, smartfon

przeznaczenie: dla systemów Windows, Android i iOS

powiadomienia e-mail i SMS

generator raportów

bezpieczny login u¿ytkownika za pomoc¹ poczty e-mail i has³a

zdalne programowanie i sterowanie urz¹dzeniem

monitorowanie na ¿ywo w dowolnym czasie i miejscu

generator wykresów dla zarejestrowanych danych

eksport danych i zdarzeñ do pliku

wersje demonstracyjne, podstawowe i zaawansowane

funkcje u¿ytkownika / administratora i super-administratora

wielojêzyczny

przechowywanie danych - zgodnie z licencj¹

JU¯
WKRÓTCE



POL-EKO-APARATURA
producent wyposa¿enia kontrolno-pomiarowego

do badañ laboratoryjnych i procesów technologicznych

POL-EKO-APARATURA sp.j.
ul. Kokoszycka 172C

44 - 300 Wodzis³aw Œl¹ski
Tel: +48 32 453 91 70
Fax: +48 32 453 91 85

E-mail: info@pol-eko.com.pl
www.pol-eko.com.pl
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