O firmie

Komfort i poczucie
bezpieczeństwa

N

aszą podstawową, najbardziej fundamentalną potrzebą ludzką jest
potrzeba komfortu czyli stanu zaspokojenia potrzeb fizycznych,
psychicznych oraz braku kłopotów. Jako ludzie nieustannie dążymy
do jego zwiększania.
Tak się jednak składa iż istotą natury ludzkiej jest nie tyle zapewnienie sobie
komfortu, ile nieustanne dążenie do jego zwiększania. Jest nią także
wieczna ciekawość świata, poznawania i eksplorowania Go. Ulegając tej
pokusie, rozwinęliśmy jako Ludzie Cywilizację - naukę, przemysł, technologię,
kulturę…
Dziś żyjemy i pracujemy w uprzemysłowionym, intensywnie zmieniającym
się świecie. W świecie którego rozwój najczęściej tożsamy jest z budową
złożonych i skomplikowanych systemów oraz instalacji technologicznych,
nierzadko przetwarzających duże ilości energii czy też niebezpiecznych,
palnych bądź toksycznych substancji.

Historia

Kim Jesteśmy?

Firma Atest Gaz została założona przez Zygmunta Pachole w 1973 r.
w Borzęcinie, jako przedsiębiorstwo specjalizujące się w technice
gazowniczej.

Atest Gaz to wiodący polski producent innowacyjnych i niezawodnych
Systemów Bezpieczeństwa Gazowego oraz uznany ośrodek referencyjny
w powyższym zakresie, który poprzez świadczone usługi, szeroką wiedzę,
długoletnie doświadczenie oraz zaawansowaną technologię działa na rzecz
pełnego bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz środowiska.

W 1992 r. w Gliwicach powstała Pracownia Pomiarów i Automatyki,
będąca oddziałem Atest Gaz, której zarządzanie objął syn Zygmunta
Pachole, Aleksander wraz z małżonką Małgorzatą – obecni właściciele
firmy. Pracownia zajmowała się początkowo elektronicznymi układami
regulująco-zabezpieczającymi do urządzeń grzewczych, a po
przekształceniu w 1996 r. w niezależny podmiot jako Zakład Automatyki
i Elektroniki Atest-Gaz, zaczął specjalizować się w systemach detekcji gazów
palnych i toksycznych. Od 2008 r. firma funkcjonuje jako spółka jawna Atest
Gaz A. M. Pachole.
Od początku działalności właściciele Atest Gaz stawiali na wiedzę,
kompetencje, wysoką jakość, innowację i inwestycje w najnowsze
technologie.

W codziennej działalności koncentrujemy się na tematyce pomiaru składu
gazów, monitoringu i detekcji stężeń niebezpiecznych.
Naszą specjalnością są innowacyjne Systemy Bezpieczeństwa Gazowego
niezawodnie informujące o zagrożeniach ze strony gazów niebezpiecznych
lub ich braku. Innymi słowy zapewniające poczucie pewności wtedy, kiedy
wszystko jest w porządku, jak i skutecznie ostrzegające w sytuacji zagrożenia.
Misją Atest Gaz jest zapewnienie Klientom i Użytkownikom pełnego
komfortu, płynącego z poczucia bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi,
ochrony mienia oraz środowiska przed zagrożeniami ze strony gazów
niebezpiecznych.

Wskutek najróżniejszych przyczyn, na przykład awarii
instalacji
technologicznych, czyjejś świadomej decyzji, nieświadomego działania
bądź po prostu ignorancji, substancje te mogą zostać uwolnione do
otoczenia, stwarzając tym samym zagrożenie dla ludzi mienia bądź
środowiska naturalnego.
Chcąc zapewnić poczucie bezpieczeństwa, poza działaniami prewencyjnymi
niezbędne jest podejmowanie działań powstrzymujących zagrożenie
natychmiast po jego wystąpieniu.
Konieczny jest więc monitoring obecności niebezpiecznych substancji
gazowych w otoczeniu, a w przypadku ich wykrycia – podjęcie
odpowiednich działań, mających zapobiec powstaniu czy też powiększeniu
strat.

Siła naszej marki wynika z codziennej pracy z naszymi Klientami,
wykwalifikowanego i doświadczonego zespołu specjalistów – pasjonatów,
ale
także
wielokierunkowego
doświadczenia,
dostępu
do
międzynarodowego know-how oraz doskonale rozwiniętego zaplecza
badawczego i projektowego. Dzięki temu Atest Gaz może zaoferować
unikalne, zaawansowane technologicznie, innowacyjne i niezawodne
produkty, rozwiązania oraz systemy kompleksowo i w pełni zaspokajające
indywidualne potrzeby Klientów zarówno sektora przemysłowego jak
i budownictwa ogólnego (HVAC).
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1.0

Detekcja gazów w przemyśle

Atest Gaz konsekwentnie od wielu lat stawia na jakość i bezkompromisowe
rozwiązania w dziedzinie przemysłowego bezpieczeństwa gazowego.
Wysokie wymagania względem naszych produktów dyktuje stopień
skomplikowania instalacji procesowych, a także ilość i różnorodność
występujących zagrożeń - zarówno ze strony gazów wybuchowych jak
i toksycznych.
Dzięki ścisłej współpracy z przedstawicielami polskiego przemysłu oraz
międzynarodowymi ekspertami, możemy z pełną odpowiedzialnością
powiedzieć, że jesteśmy świadomi ryzyka i wymagań jakie są stawiane
urządzeniom, których jesteśmy producentem.
Nasze działania ukierunkowane są na rozwiązywanie problemów
postawionych przez użytkowników instalacji przemysłowych i dostarczanie
rozwiązań, które stanowią odpowiedź na te problemy. Taki model współpracy
dostarcza nam wiedzy i dodatkowych szans na rozwój oferowanych
przez nas produktów. Dzięki temu, rozwiązania które u nas powstają są
innowacyjne i posiadają zaimplementowane dodatkowe funkcjonalności,
niespotykane w rozwiązaniach konkurencyjnych.
Produkty firmy Atest Gaz zyskały pozytywną opinię największych zakładów
przemysłowych w Polsce. Jesteśmy obecni w przedsiębiorstwach
przemysłu spożywczego, chemicznego, energetycznego, gazowniczego,
petrochemicznego i innych. Czuwamy nad bezpieczeństwem osób
pracujących przy produkcji farb, lakierów, samochodów, środków
chemicznych, konstrukcji stalowych czy też np. monitorów LCD.
Kontynuując współpracę z polskim przemysłem, mamy nadzieję na ciągły
rozwój polskich produktów i polskiej myśli technologicznej.

1.1

Detekcja gazów w przemyśle
System Sigma Gas

Transparentność i Niezawodność Komunikacji Zagrożeń Gazowych.
System Sigma Gas to unikalna kombinacja funkcjonalności urządzeń
takich jak czujniki gazu, jednostki sterujące, sygnalizatory obiektowe,
akcesoria. Tworzą one razem kompleksowy i zintegrowany „System
Bezpieczeństwa Gazowego” dla wszelkich instalacji przemysłowych
w których mogą wystąpić niebezpieczne substancje lotne.

1.2

Detekcja gazów w przemyśle
Komunikat GASOK

Zwieńczeniem funkcjonalności Systemu Sigma Gas jest „Filozofia
Zielonego Światła” - komunikat GASOK - konsekwentnie wspierana
przez każdy z komponentów systemu. W praktyce jest ona realizowana
poprzez implementację opracowanego przez nas zbioru Funkcjonalnych
Aspektów Konstrukcyjno – Technicznych opisanych szczegółowo
w broszurze Sigma Gas.

Autorski i innowacyjny Komunikat GASOK pozwala
na natychmiastową ocenę sprawności systemu oraz
poziomu bezpieczeństwa, spójnie na wszystkich
urządzeniach. Jakikolwiek inny komunikat świetlny,
poza zielonym światłem zobowiązuję personel do
odpowiedniej reakcji.

1.3

Detekcja gazów w przemyśle

Aspiracyjne Czujniki Gazów

Czujniki Gazów - Linia 4.0

Wielokanałowy czujnik gazu z funkcją przygotowania próbki.
•

Dyfuzyjne Czujniki Gazów

Służą do punktowego, aspiracyjnego (tj z poborem próbki za
pomocą np. pompki) pomiaru i detekcji określonego gazu
w atmosferze

•

•

Służą do punktowego, dyfuzyjnego pomiaru i detekcji określonego
gazu w atmosferze

Urządzenie pomiarowe jest oddalone od miejsca poboru i jest
wspólne dla wielu punktów poboru

•

•

Stanowią „platformę pomiarową” dla szerokiej gamy sensorów gazu
(katalitycznych, elektrochemicznych, NDIR, PID)

Stanowią uniwersalną „platformę” dla
sensorycznych - głównie NDIR, PAS, LAS

•

•

W zależności od zastosowanego sensora, mogą pracować
w szerokim zakresie warunków środowiskowych (wilgotność od 0
do 100% RH, temperatura otoczenia: od -40 do + 850C)

Zapewniają stabilne warunki pracy sensora (stabilizacja temperatury,
osuszanie, filtrowanie, wsteczny przedmuch ścieżek)

•

Oferują do dziesięciu kanałów pomiarowych w wersji podstawowej

•

Konstrukcja zapewnia ochronę klasy II 2G 2D Ex d (RapidGas E)

•

RapidGas E

Zdalna kalibracja

•
•
•

•
Komfort użytkowania
i bezpieczeństwa

•
•

ProGas 4

Sigma
Gas

Systemy Detekcji Gazów

Systemy Bezpieczeństwa Gazowego
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•

TWÓJ

KOMFORT

•

TO WYNIK WIELU NASZYCH

•

FUNKCJONALNOŚCI

Przykładowy schemat działania Czujnika RapidGas E

Do pomiaru i wykrywania gazów
reaktywnych w atmosferze II 3G
Możliwość wykonania z lokalnym
wyświetlaczem - LCD / FLED
Wersje obudów: stal kwasoodporna /
poliester / aluminium

Dodatkowe, unikalne
wsparcie użytkownika

Propozycja Atest-Gaz

RapidGas S

Do pomiaru i wykrywania gazów w
atmosferze II 2G 2D
Możliwość wykonania z lokalnym
wyświetlaczem - LCD / FLED
Ultraszybka głowica pomiarowa (dla
sensora pelistorowego T90 dla wodoru
ok. 9s. )

ReAct 4

Klasyczne

technik

SmArtGas 4

FLED - czterokolorowy, wbudowany w Czujnik Gazu
sygnalizator optyczny umożliwia natychmiastową
lokalizację potencjalnego zagrożenia. Dodatkowo
zapewnia komfort i poczucie bezpieczeństwa personelu
poprzez możliwość oceny stanu zagrożenia w każdym
momencie.

Standard jako
podstawa

dostępnych

Do pomiaru i wykrywania gazów w
obiektach przemysłowych, gdzie nie
występuje strefa Ex
Ultraszybka głowica pomiarowa (dla
sensora pelistorowego T90 dla wodoru
ok. 9s. )
Detekcja SF6/Rx

GAZ ZEROWY (POWIETRZE, AZOT)
ODPROWADZENIE
PRÓBKI
PRZEDMUCH

PRÓBKA

PUNKT POBORU PRÓBKI (MAX 1-10)

PUNKT POBORU PRÓBKI GAZU
WIELOKANAŁOWY ASPIRACYJNY
CZUJNIK GAZU
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MAGISTRALA RS-485

OBSZAR OBJĘTY DETEKCJĄ

2.0

Sygnalizacja obiektowa

Dzięki doświadczeniu zdobytemu na najbardziej wymagających
instalacjach przemysłowych oraz wiedzy pozyskanej w czasie licznych
spotkań z naszymi Klientami stworzyliśmy wyróżniające się nowoczesnym
designem i przemyślaną konstrukcją Sygnalizatory obiektowe: LTT2,
LTT4, SOLED3 oraz HTT (Nowość!).
Staranność wykonania i zastosowanie wysokiej jakości materiałów, a także
nowatorskiego systemu sygnalizacji optycznej oraz akustycznej pozwoliły
nam na stworzenie sygnalizatorów, które znajdują zastosowanie w wielu
aplikacjach przemysłowych. Urządzenia umożliwiają dowolną konfigurację
dostosowaną dla potrzeb wymagających klientów i specyfiki danego rynku
lub obiektu. Sygnalizatory obiektowe produkcji Atest Gaz w Systemach
Bezpieczeństwa Gazowego Sigma Gas pełnią rolę m.in. Systemowego
Sygnalizatora Optycznego (dla stanów: monitoring, alarm oraz awaria).
Zaprojektowane w całości przez dział rozwoju Atest Gaz wyróżniają się m.in:
•
szerokim zakresem konfiguracji,
•
modułem FLASH,
•
autorskim sposobem sygnalizacji R-G-OFF
•
sygnałem GASOK.

Światło zielone
- Brak zagrożeń
- Urządzenia pracują poprawnie
OK! BRAK ZAGROŻEŃ
Brak światła
- Potencjalne zagrożenie
- Urządzenie, kabel uszkodzone
- Serwis urządzenia

Światło naprzemienne lub czerwone
- Zagrożenie
- Przekroczone progi alarmowe

ZAGROŻENIE! OPUŚĆ POMIESZCZENIE
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2.1

Sygnalizacja obiektowa
LTT

Strefowy sygnalizator optyczno-akustyczny

0.1

Sygnalizacja obiektowa
LTT

LTT 2

Sygnalizator Optyczno - Akustyczny LTT to urządzenie unikatowe
i niezawodne, przeznaczone do pracy w najbardziej różnorodnych
warunkach. Urządzenie występuje w dwóch wersjach LTT4 oraz LTT2.
W LTT zastosowano niezależnie konfigurowane i sterowane moduły
świetlne z bardzo jasnymi diodami LED dzięki którym można uzyskać
wiarygodne, czytelne oraz odpowiednio szczegółowe źródło informacji
o zagrożeniach występujących na danym obszarze.
Cechą unikalną sygnalizatora jest możliwość informowania o poprawnej
pracy urządzeń, które odpowiadają za jego załączanie, a także monitoring
linii do której jest podłączony.

Najważniejsze funkcje
•
GASOK Funkcja sygnalizowania poprawnej pracy systemu kolorem
zielonym
•
Monitoring linii podłączeniowej
•
Informacja o poprawnej pracy urządzeń nadrzędnych
•
Sygnalizowanie dwóch lub czterech progów alarmowych
•
Moduł FLASH zwiększający poziom bezpieczeństwa

R-G-OFF to autorskie oznaczenie logiki działania
sygnalizatora, zapewniającej bardzo wysoki poziom
bezpieczeństwa ludzi na chronionym obszarze.
Prezentuje ono 3 główne stany sygnalizatora:
R - kolor czerwony - Niebezpieczeństwo
G - kolor zielony - Brak zagrożeń
OFF - brak światła - Wymaga weryfikacji przez personel

HTT

Dzięki doświadczeniu zdobytemu na najbardziej wymagających instalacjach
przemysłowych oraz wiedzy pozyskanej w czasie licznych spotkań z naszymi
Klientami stworzyliśmy nowy produkt wyróżniający się nowoczesnym
designem i przemyślaną konstrukcją.
Sygnalizator HTT to urządzenie unikatowe i niezawodne, przeznaczone do
pracy w najbardziej różnorodnych warunkach.
Urządzenie umożliwia dowolną konfigurację dostosowaną dla potrzeb
wymagających klientów i specyfiki danego rynku.

Wykonanie
Korpus ze stali szlachetnej (AISI-304) oraz stopień ochrony IP 65 pozwalają
na zastosowanie sygnalizatora LTT w najbardziej wymagających
i agresywnych warunkach środowiskowych. Urządzenie to doskonale
sprawdza się w zakładach spożywczych gdzie dodatkowo spełnia wysokie
standardy higieniczno - sanitarne. Dzięki temu rozwiązaniu urządzenie
może pracować przez długi czas zachowując swoje parametry techniczne
i estetyczne.
Sygnalizator LTT2 może być stosowany w strefie drugiej zagrożenia
wybuchem.

2.2

Sygnalizacja obiektowa

•

Dzięki
dwuprogowej
sygnalizacji
akustycznej
z łatwością identyfikować stan zagrożenia na obiekcie.

można

•

Sygnalizator HTT dzięki swojej konstrukcji może pracować w obiektach
z najbardziej wymagającymi warunkami środowiskowymi.

•

HTT gwarantuje niezawodność dzięki zastosowaniu rozwiązania
opartego o diody LED oraz Moduł Flash

Zastosowanie przedstawionego rozwiązania pozwala ujednolicić system
komunikacji na obiekcie, dzięki której wszyscy pracownicy mogą szybko i
jednoznacznie określić aktualny poziom zagrożenia na terenie zakładu pracy.

LTT 4

40% DGW
20% DGW
NDSCh
Gas-OK / NDS /
Awaria
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HTT

3.0

Detekcja gazów na rynku HVAC

Atest Gaz działa na rynku budownictwa ogólnego od samego początku
swojej działalności. W ofercie dostępne są urządzenia służące do detekcji
gazów zarówno w obszarze ogrzewnictwa jak i wentylacji.
Nasza oferta przeznaczona jest dla obiektów takich jak:
•

•

Kotłownie gazowe, kuchnie, restauracje, piekarnie, hale
ogrzewane promiennikami – czyli dla obiektów w których
w momencie wycieku gazu ziemnego (NG) wymagane jest odcięcie
jego dopływu poprzez odpowiednie elektrozawory
Garaże i parkingi podziemne – detekcja i monitoring tlenku węgla
(CO), gazu płynnego (LPG) z możliwością sterowania wentylacją
i sygnalizacją obiektową w przypadku wycieku

Tworząc rozwiązania dedykowane temu rynkowi korzystamy
z doświadczenia pozyskanego na wielu instalacjach przemysłowych,
zapewniając Państwu tym samym najwyższy poziom bezpieczeństwa,
jakość oraz dodatkowe unikatowe funkcjonalności np. komunikat
GAS OK.
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3.1

Detekcja gazów na rynku HVAC
System Teta Gas

System Teta Gas to nowoczesny System Bezpieczeństwa Gazowego
wykorzystujący Cyfrową Transmisję Danych – Teta BUS która za pomocą
pojedynczej pary przewodów umożliwia zarówno zasilanie jaki i adresowalną
komunikację z czujnikami gazu. Przeznaczony jest do ochrony obiektów
użyteczności publicznej (garaże podziemne, kotłownie czy hale ogrzewane
promiennikami) oraz do ochrony życia osób przebywających w nich przed
zagrożeniami ze strony gazów niebezpiecznych.

Gas

Czujniki serii Teta Gas to:

Idea
Dwużyłowa!

•

Teta EcoWent - do wykrywania tlenku węgla

•

Teta EcoDet oraz Teta miniDet - do wykrywania propanu -butanu

•

Teta EcoTerm - do wykrywania metanu

•

Teta EcoH - do wykrywania wodoru

Idea i konstrukcja dwużyłowej magistrali Teta BUS została opracowana
całkowicie w dziale badawczo - rozwojowym przedsiębiorstwa
Atest Gaz, przy współudziale specjalistów z instytutu Elektroniki Politechniki
Śląskiej.

3.2

Detekcja gazów na rynku HVAC
System Alpa Gas XT

System Alpa Gas XT to bazowe rozwiązanie dostosowane do rynku HVAC
(Heating, Ventilation, Air Conditioning), zapewniający wysoką jakość oraz
niskie koszty eksploatacji.
Czujniki z serii Alpa Gas XT przeznaczone są do wykrywania:
•

tlenku węgla - Alpa EcoWent XT

•

metanu - Alpa EcoTerm XT

•

propanu - butanu - Alpa EcoDet XT

Tym samym przy współpracy z odpowiednimi Jednostkami Sterującymi
tworzą System Bezpieczeństwa Gazowego, który może być przeznaczony
do ochrony obiektów takich jak: kotłownie, garaże podziemne czy też hale
ogrzewane promiennikami.
Obecność jednostek sterujących w systemie umożliwia szybkie
zdiagnozowanie stanu pracy urządzeń w jednym zbiorczym punkcie, co
przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa danego obiektu. System
Alpa Gas XT w zależności od konfiguracji może współpracować także
z zaworami np. MSV, sygnalizatorami optyczno - akustycznymi czy tablicami
ostrzegawczymi TOLED z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym.

Atest Gaz udziela do 5 lat gwarancji na Czujniki Gazu Serii Teta Gas.

Teta EcoWent

Teta EcoTerm

MSV

Alpa EcoTerm XT

Teta EcoDet

Teta MOD Control 1

EcoAlpa 5

Control V
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Doświadczenie

Zaplecze badawcze

Realizacje

W naszym przedsiębiorstwie posiadamy i nieustannie rozwijamy własne
zaplecze techniczne, dzięki czemu możemy zaoferować naszym klientom
najbardziej zaawansowane technologicznie produkty na poziomie
światowym, a dzięki dobrej znajomości rynku polskiego, potrafimy
dostosować nasze rozwiązania do potrzeb i wymogów danej instalacji
oraz do indywidualnych oczekiwań klientów. Stawiamy na rozwój
i innowacyjność.

Firma Atest Gaz stawiając na wysoką jakość i innowacyjność swoich
produktów stale dba o rozwój swojego zaplecza badawczego. Realizuje
to poprzez współpracę z ośrodkami akademickimi, z partnerami
zagranicznymi i co najistotniejsze dzięki posiadaniu własnego laboratorium
badawczego, w którym przeprowadzane są badania związane
z funkcjonowaniem czujników w różnych warunkach pracy. Komora
klimatyczna, którą posiadamy w laboratorium, pozwala na testowanie
produktów, a także ich podzespołów w szerokim zakresie temperatur
i wilgotności.

Szeroki zakres naszych realizacji obejmuje zarówno duże, złożone projekty
dla największych przedsiębiorstw w kraju jak i większe oraz mniejsze
instalacje dla obiektów budownictwa ogólnego.

•

PKN Orlen - Monitoring szczelności obiegu freonu na instalacji Tatoray
i Isomar w Zakładzie PKN Orlen S.A.

Dzięki temu możliwe jest odzwierciedlenie rzeczywistych warunków
pracy urządzeń w konkretnym środowisku. Pozwala to na weryfikację
pracy urządzeń zanim trafią one na dany obiekt, co jest szczególnie ważne
podczas wdrażania nowych konstrukcji i rozwiązań.

•

Grupa Azoty - systemy detekcji gazów palnych i toksycznych na
instalacjach procesowych w zakładach w Tarnowie, Kędzierzynie-Koźlu
i Puławach.

•

Anwil Grupa Orlen - systemy detekcji gazów palnych i toksycznych na
instalacjach procesowych

W 2002 r. jako pierwsza firma w Polsce – Atest Gaz uzyskał świadectwo
zgodności z typem FTZU 02 ATEX 0358 dla czujnika gazów Alpa
SmArtGaz-1. Kolejnym ważnym krokiem z życia firmy to rozpoczęcie w 2005
r. prac nad systemem Sigma Gas, obecnie wiodącą linią produktową firmy
przeznaczoną do ochrony obiektów przemysłowych.
W 2012 roku firma zaangażowała się w prace Komitetu Technicznego „64”
do spraw przeciwwybuchowości Polskiego Komitetu Normalizacyjnego,
uczestnicząc jako jedyny reprezentujący Polskę ekspert w licznych
krajowych i międzynarodowych spotkaniach (Cenelec, IEC), dotyczących
norm technicznych dla systemów detekcji gazów (IEC 60079-29-1, EN
50402, EN 45544).
Stały kontakt i wymiana poglądów z czołowymi światowymi specjalistami
z zakresu detekcji gazów, wsparta bieżącymi kontaktami ze środowiskiem
akademickim, pozwala nam na oferowanie naszym klientom najbardziej
aktualnego „know-how” z tej dziedziny wiedzy - zarówno w postaci
produktów jak i usług konsultingowych.
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W laboratorium posiadamy także stanowisko do wybranych badań
metrologicznych czujników gazu a jako producent, zobowiązani jesteśmy
zapewnić zgodność z dyrektywami kompatybilności elektromagnetycznej
(EMC) oraz niskonapięciową (LVD).

Należą do nich, między innymi takie realizacje jak:

•

Silesia City Center - System detekcji CO i LPG w parkingach
podziemnych oraz NG w części restauracyjnej

•

Gaz-System Tarnów - Systemy detekcji dla tłoczni gazów oraz stacji
redukcyjno-pomiarowych

•

Enea Elektrownia Kozienice - System detekcji amoniaku na instalacji
odsiarczania spalin

•

Brembo - Detekcja metanu w obrębie obiektu oraz piecy do wytapiania
żeliwa

•

Avantor - Detekcja rozpuszczalników oraz innych gazów palnych
i toksycznych

•

PGE Turów - System detekcji CO na instalacji nawęglania

•

SE Skawina - System detekcji sześciofluorku siarki (SF6)

•

Browar Żywiec - Systemy detekcji CO2 oraz NH3

•

Rosomak - System detekcjo CO
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