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AKTUALNOŚCI  

Targi SyMas2017 - BĘDZIEMY TAM! 

 

W dniach 18-19 października 2017 roku zapraszamy Państwa do spotkania się z nami na  9. Międzynarodowych 

Targach Obróbki, Magazynowania i Transportu Materiałów Sypkich i Masowych - SyMas 2017, które odbędą się 

w Krakowie. 

 

Będziemy czekać na Państwa na stoisku C17. 

 

Targi odbędą się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków,  

ul. Galicyjska 9, Kraków. 

UWAGA!  

Wstęp na targi jest bezpłatny dla gości branżowych po rejestracji ONLINE,  

rejestracji można dokonać na TEJ STRONIE   

Można również zarejestrować się na Targach kupując jednocześnie bilet wstępu. 

Więcej informacji TU 

 

PROJEKT UNIJNY - Zakończeie II etapu! 

 

 Z przyjemnością informujemy, że w sierpniu zakończyliśmy realizację drugiego etapu projektu pt.: 

„I n n o w a c y j n y  a n a l i z a t o r  c z ą s t e k  m i n i  3 D ”, który realizujemy dzięki 

współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (umowa nr. POIR.01.01.01-00-0459/15-05 – tzw. „szybka ścieżka”). 

 

Celem realizowanego przez nas projektu jest opracowanie urządzenia mini 3D do określenia kształtu i wielkości 

cząstek od 500 nm do 2000 μm w powietrzu i od 200 nm do 600 μm w cieczy. 

... czytaj więcej 

starsze  

 

PUBLIKACJE 
 

 Pomiar wymiarów i automatyczna analiza kształtów ziaren zbóż 

ABSTRAKT 

Dla szybkiego automatycznego pomiaru wymiarów i kształtu ziarna można je mierzyć w czasie swobodnego 

spadania ziarna przez dwukierunkowe pole pomiarowe. W czasie spadania przekrój ziarna może być wielokrotnie 

mierzony z częstotliwością 500 kHz. Ilość pomiarów przy częstotliwości skanowania 500kHz umożliwia określenie 

trzeciego wymiaru. ...  

. . . czytaj więcej 

 

zapoznaj się z naszymi publikacjami 

W OFERCIE  

 Analizator IPS P  

 

ZAKRES POMIAROWY:  0,4 - 300 µm 

 PRZEZNACZENIE  

 do pomiaru ,"on-line" zanieczyszczenia powietrza lub spalin 
przepływających przez kominy lub kanały; 

 pomiar granulacji i koncentracji od 0,4 do 300 µm z podziałem 
na 256 równych klas, 

 lub dla dowolnie wybranych wartości pyłu zawieszonego PM np. 
PM 10, PM 5, PM 2.5 i innych; 

 urządzenie bezobsługowe, przeznaczone do zdalnej pracujący 
w sieci; 

 pomiaru on-line wymiarów i koncentracji cząstek zawieszonych 
w powietrzu wraz ze wskazaniem z jakiego kierunku ten pył 
napływa; 

 pomiar temperatury, wilgotności powietrza oraz prędkość 
i kierunku wiatru. 

. . . czytaj więcej 

 
Oferujemy również 

 

 

 
KAMIKA Instruments 
 
kamika.pl 
info@kamika.pl 

 

 ul. A. Kocjana 15 
01-473 Warszawa | Poland 
 
tel. / fax: 
+48 (22) 666 85 68 
+48 (22) 666 93 32 

 

Jeżeli nie chcesz już otrzymywać od nas e-maili, napisz do nas na adres: sales@kamika.pl 

 

http://kamika.pl/targi-symas2017---b%C4%99dziemy-tam%21
http://www.symas.krakow.pl/pl/dla-odwiedzajacych/rejestracja-odwiedzajacych.html
http://kamika.pl/targi-symas2017---b%C4%99dziemy-tam%21
http://kamika.pl/projekt-unijny---zako%C5%84czenie-ii-etapu
https://www.poir.gov.pl/
http://kamika.pl/projekt-unijny---zako%C5%84czenie-ii-etapu
http://kamika.pl/
http://kamika.pl/Pomiar_wymiarow_i_automatyczna_analiza_ksztaltow_ziaren_zboz
http://kamika.pl/Pomiar_wymiarow_i_automatyczna_analiza_ksztaltow_ziaren_zboz
http://kamika.pl/Publikacje
http://kamika.pl/Analizator_IPS_P
http://kamika.pl/Analizator_IPS_P
http://kamika.pl/Przyrzady
http://kamika.pl/
http://kamika.pl/targi-symas2017---b%C4%99dziemy-tam%21
http://kamika.pl/projekt-unijny---zako%C5%84czenie-ii-etapu
http://kamika.pl/Analizator_IPS_P

