
Z A P R O S Z E N I E

Firma EC Test Systems Sp. z o.o.  
ma zaszczyt zaprosić Państwa na  
XXI Światowy Kongres Metrologiczny:  

XXI IMEKO  
World Congress 2015 
który odbędzie się w terminie

30.08 - 4.09.2015 r.  
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O s o b a  k o n t a k t o w a :

Marcin Miłkowski
EC Test Systems Sp. z o.o.

ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków
tel.: +48 12 627 77 95 

marcin.milkowski@ects.pl

IMEKO (Internationale Meßtechnische Konföderation) jest  pozarządową federacja  
składającą się z 38 organizacji metrologicznych zajmujących się rozwojem technologii pomiarowej.  
Organizacje członkowskie pochodzą z krajów całego świata takich jak Polska, Niemcy,  
Szwajcaria, Belgia, Chiny, Kanada, Rosja, Meksyk, Kenia. 
Jednym z celów federacji jest wspieranie:

• międzynarodowej wymiany wiedzy technicznej i naukowej
• wzmocnienie międzynarodowej współpracy naukowców oraz inżynierów z różnych dziedzin nauki i gałęzi przemysłu

The Modal Shop  
Podczas wydarzenia IMEKO 2015 zapraszamy Państwa do odwiedzenia stoiska wystawienniczego firmy The Modal Shop, partnera EC Test Systems.  
The Modal Shop tworzy wiodące i unikalne rozwiązania przeznaczone do kalibracji czujników przyśpieszenia jak również do kalibracji dynamicznych czujników ciśnienia.

Firma The Modal Shop zaprezentuje następujący sprzęt przeznaczony do kalibracji:
• stacja automatycznej kalibracji model 9155D wraz ze wzbudnikiem z łożyskiem powietrznym przeznaczonym do kalibracji w zakresie od 5 Hz do 15 lub 20 kHz  

oraz wzbudnikiem z enkoderem optycznym do kalibracji w niskich częstotliwościach w zakresie od 0,5 Hz lub 0,1 Hz do 500 Hz
• przenośne, odporne kalibratory drgań z serii 91XXD
• rozwiązania do kalibracji czujników ciśnienia dynamicznego

Na stoisku wystawienniczym wraz z przedstawicielami The Modal Shop będzie na Państwa czekał przedstawiciel firmy  
EC Test Systems Sp. z o.o. Pan Marcin Miłkowski.  
Spotkanie ze specjalistami z The Modal Shop oraz EC Test Systems umożliwi  Państwu wymianę doświadczeń bezpośrednio  
z twórcami wyżej wymienionych rozwiązań.

Informacje na temat XXI IMEKO World Congress 2015 znajdą Państwo na stronie organizatora: http://imeko2015.org/


