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Elektronika dla bezpieczeństwa

• Ludzi,

• Majątku,

• Środowiska.



Kim jesteśmy?
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• Czyste powietrze jest niezbędnym warunkiem naszego zdrowego życia,

• Żyjemy jednak w Świecie technologii, budujemy coraz bardziej złożone
instalacje, przetwarzamy coraz większe ilości niebezpiecznych substancji,

• Niestety potrafią się nam one czasami wymknąć spod kontroli i uwolnić do
otoczenia, powodując tym samym powstanie zagrożenia dla Ludzi, Mienia bądź
Środowiska naturalnego,



Kim jesteśmy?
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• Substancje te często są niewyczuwalne organoleptycznie, tym samym nie 
jesteśmy świadomi obecności narażenia. 

• Występują one nie tylko w środowisku przemysłowym, możemy je także 
spotkać w naszych domach, garażach i w miejscach publicznych.



Kim jesteśmy?

• Aby te „nieakceptowalne substancje ” nie zagrażały Ludziom, Mieniu oraz
Środowisku, niezbędna jest kontrola oraz skuteczny sposób eliminowania
wszelkich zagrożeń ze strony niebezpiecznych gazów, lub co najmniej
ograniczanie ich wpływu na otoczenie do możliwie najniższego poziomu.

• Tym właśnie od 25 lat zajmujemy się w naszym Przedsiębiorstwie.



Kim jesteśmy?

• Polskie Przedsiębiorstwo sektora MSP,

• Na dzień dzisiejszy zatrudniamy ok 35 osób, 
w tym  – ok. 20 absolwentów tej Uczelni

• Właściciele: 
Aleksander i Małgorzata Pachole,
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Czym się zajmujemy?
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• Produkujemy Detektory Gazów Niebezpiecznych,

• Do zastosowań Przemysłowych,

• Ich rolą jest wykrycie obecności gazu, a następnie:
• Zaalarmowanie ludzi (ewakuacja, wezwanie służb ratunkowych), oraz
• Zainicjowanie automatycznych działań ochronnych, takich jak np.:

° Włączenie wentylacji,
° Odcięcie dopływu gazu
° Wyłączenie zbędnych urządzeń elektrycznych



W najszerzej rozumianym sensie, Atest-Gaz jest polskim przedsiębiorstwem, 
specjalizującym się w 
„Elektronicznych, Programowalnych Systemach Bezpieczeństwa” 
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Misja – Kim jesteśmy?



s. 14

System Detekcji Gazów...

s. 14

Czujniki Jednostki Logiczne Elementy Końcowe
(wykonawcze)

...sygnały dla techniki...

...sygnały dla Człowieka...



Konstruowanie Stacjonarnych Systemów Detekcji Gazów,
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Kompetencje

Projektowanie elektroniki wbudowanej,

Projektowanie urządzeń w wykonaniu „Ex” (Atex-100),

Bezpieczeństwo Funkcjonalne E/E/PES.  

Inżynieria Oprogramowania,



Konstruowanie elektroniki wbudowanej:, 

• Sprzęt (elektronika, systemy mikroprocesorowe),

• Oprogramowanie,

• Inżynieria oprogramowania systemów embedded 
(pełny cykl życia)
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Obszary merytoryczne współpracy:



bezpieczeństwo funkcjonalne elektroniki wbudowanej 
– w zakresie sprzętu oraz oprogramowania 
(normy PN-EN:61508, 50271, 50402 etc),
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Obszary merytoryczne współpracy:



sensory gazu – termokatalityczne (pelistorowe), infra-red, 
elektrochemiczne, pozostałe,
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Obszary merytoryczne współpracy:



• w zakresie sensorów NDIR planujemy prace rozwojowe związane 
z opracowaniem rodzimej konstrukcji pozwalającej na pomiary stężeń 
"DGW" węglowodorów,

• w zakresie pozostałych sensorów - prace związane z badaniem ich 
właściwości metrologicznych - m.in. czasów reakcji, dryftów zera, 
czułości, wpływów środowiskowych, stabilności długoterminowej etc.,
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Sensoryka:



metody pomiaru czasów reakcji dyfuzyjnych czujników gazu 
(temat dyskutowany w ramach jednego z normalizacyjnych 
komitetów technicznych IEC),
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Obszary merytoryczne współpracy:



Praca w dziale rozwojowym (konstrukcyjnym) Przedsiębiorstwa,

Oferta dla studentów i absolwentów:

- przy jednym z uprzednio wymienionych zagadnień,

Także możliwość pracy w dziale Integracji, Produkcji, Serwisu, 
Marketingu i Sprzedaży,



Ze strony Uczelni w naszą stronę:

• wyniki prac badawczo rozwojowych w wyżej wymienionych obszarach – jako
źródło wiedzy i szerszego spojrzenia na problem,

• prace wdrożeniowe / rozwojowe przy określonych zagadnieniach, których
rezultatem ma być produkt lub konkretne rozwiązanie techniczne,

• jak wyżej – wsparcie personalne przy projektach (np. dodatkowe testy
oprogramowania w ramach rozwoju produktów funkcjonalnie bezpiecznych),



Ze strony Uczelni w naszą stronę:

• staże, ew. doktoraty pracowników Przedsiębiorstwa oraz Jednostki.

• ekspertyzy i konsultacje pojawiających się problemów technicznych,

• spotkania – miniseminaria i wymiana doświadczeń pomiędzy Środowiskami,

• do pewnego stopnia źródło kadr dla naszego Przedsiębiorstwa (absolwenci),



Z naszej strony w kierunku Uczelni:

• zlecenia i projekty w najróżniejszej formie,

• katalizowanie (inspirowanie) grantów i publikacji – na podstawie realnych
doświadczeń przemysłowych, źródło wspomnianych doświadczeń
przemysłowych,

• w zakresie detekcji gazów oraz bezpieczeństwa funkcjonalnego – źródło wiedzy
o normach i przemysłowych standardach technicznych obowiązujących w
branży (z ramienia PKN mam zaszczyt reprezentowania Polski w odpowiednich
komitetach technicznych Cenelec oraz IEC. Np. od początku do końca
uczestniczyłem m.in w opracowaniu nowej edycji normy EN 50402),

• ew wsparcie edukacji / dydaktyki (wykłady dedykowane, staże, praktyki,
wyposażenie laboratoriów etc.),



Z naszej strony w kierunku Uczelni:

• dysponujemy także sporą wiedzą z zakresu sensoryki, elektroniki wbudowanej,
zarządzania projektami, testowania, dyrektywy ATEX (przeciwwybuchowość),
EMC, przemysłowych analiz ryzyka i bezpieczeństwa procesowego w zakładach
chemicznych,



Z naszej strony w kierunku Uczelni:

• Współpraca możliwa jest również w ramach przyszłych projektów PARP / NCBR.
Z tego względu dla celów informacyjnych podaję iż działalność nasza (PKD nr
2651Z "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i
nawigacyjnych") jest klasyfikowana przez NCBR jako działalność z zakresu
wysokich technologii.

• Jednocześnie działalność jest zgodna z "Krajowymi Inteligentnymi
Specjalizacjami" (np. KIS 14.II.1,3 14.IV.2, 14.V.1,3,4,5,6,9,10,14,17,25).



Budowa „Centrum Doskonałości” w zakresie 
bezpieczeństwa funkcjonalnego dla „High Integrity
Systems”
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Plany:


