Deligoo to system zaawansowanych i autonomicznych
algorytmów logistycznych, za pomocą których tworzymy
oddziały outsourcingu logistycznego. Działamy w obszarach foodtech, same day delivery, cateringu dietetycznego
oraz e-commerce.

Deligoo is a system of advanced and autonomous logistic
algorithms with the help of which we create logistic outsourcing branches. We operate in the areas of foodtech, same
day delivery, dietary catering and e-commerce.

Celem projektu było opracowanie i wdrożenie do produkcji
nowego i innowacyjnego prod uktu jakim jest szybka
ładowarka prądu stałego EVC1000 o mocy 50 kW zgodna
ze stosowanymi w Europie standardami ładowania CCS
i CHAdeMO dedykowana dla branży e-mobility. Ładowarka
przeznaczona jest do instalacji - jako pojedynczy moduł
- w stacjach szybkiego ładowania prądem stałym o mocy 50
kW lub w stacjach o większej mocy przy pracy równoległej
kilku modułów. Posiada zaimplementowany system komunikacji OCPP.

The aim of the project was to develop and implement pro ng
module for fast DC electric vehicle chargers. This charging
module is compatible with the CCS and CHAdeMO charging
standards used in Europe and OCPP communication system
was implemented. EVC1000 is intended for installation - as
a single module - in 50 kW DC fast charging stations or in
stations with higher power in parallel operation of several
charging modules.

Wyniki prowadzonych prac B+R pozwoliły utworzyć system
złożony z platformy dronowej pozwalającej na autonomiczne zbieranie statusów i danych z bezprzewodowych rozstawów sejsmicznych wykorzystywanych przy poszukiwaniu
ropy i gazu. System złożony jest również ze specjalnej,
pierwszej polskiej platformy do analizy danych sejsmicznych, która dzięki autorskim algorytmom pozwala na sprawdzanie poprawności danych oraz ich dalsze przetwarzanie.
System ten to game-changer w poszukiwaniu złóż.

The results of the conducted R&D works allowed for the
creation of a system composed of the drone platform allowing for the autonomous collection of statuses and data
from wireless spread used when seeking oil or gas. The system is also composed of a special, first Polish platform for
analyzing seismic data, which thanks to our own algorithms
allows for the correctness of the data to be checked and
to further process them. This system is a game-changer in
seeking sources of minerals.

Noctiluca S.A. to firma typu start up / spin out zawiązana
w grudniu 2018 roku, w celu prowadzenia badań w zakresie
zastosowań chemii organicznej w optoelektronice oraz ich
komercjalizacji. Głównym celem biznesowym Noctiluca S.A.
jest projektowanie materiałów emisyjnych wykazujących
właściwości TADF oraz ich produkcja i sprzedaż na potrzeby
zastosowań przemysłowych. Emitery TADF, posłużą w dalszej kolejności do budowy i produkcji docelowych urządzeń
elektronicznych.

Noctiluca S.A. is a start up / spin out company founded in
December 2018 that conducts research in the field of organic
light emitting compounds for optoelectronic applications
and their commercialization. The main business goal of
Noctiluca S.A. is the design of emission materials exhibiting
TADF properties, their production and sale. TADF emitters
will then be used to build and manufacture electronic devices mainly for the consumer market.

Preparat biologiczny do usuwania zanieczyszczeń z plastiku.
Zawiera mikroorganizmy (grzyby) naturalnie występujące
w środowisku, zdolne do wytwarzania enzymów degradujących tworzywa polimerowe oraz białka umożliwiające
przyleganie grzybów do powierzchni plastiku. Biopreparat
o około 15-20% przyspiesza degradację plastiku. Koszt
wytworzenia wynalazku jest niski, a jego zastosowane łatwe.

A biological compound for eradicating contamination from
synthetic materials. It consists of microorganisms (fungi)
which naturally occur in the environment and are capable of
enzymes which degrade polymer materials and generating
proteins that are responsible for the adherence of the fungi
to the plastic surface. Biological preparation acceleration of
plastics degradation by about 15-20%. The cost of producing the invention is low and its application is easy.

Radpak Fabryka Maszyn
Pakujących Sp. z o.o.

Zadaniem systemu pakowania RPHP-100HV jest utworzenie
grupy produktów składającej się z kilku opakowań typu pouch
oraz zapakowania tak utworzonej grupy do opakowania
zbiorczego typu american box (karton czteroklapowy)
w orientacji horyzontalnej lub wertykalnej. Zmiana trybu
pracy z horyzontalnego na wertykalny odbywa się poprzez
panel operatorski. RPHP-100HV jest bardzo elastycznym
rozwiązaniem pozwalającym na układanie horyzontalnie lub
wertykalnie warstwowo grupy produktów toreb typu pouch.
Przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe pozwoliły
na opracowanie urządzenia o wysokiej wydajności i uniwersalności. RPHP-100HV pozwala na pakowanie zróżnicowanych produktów z wydajnościami wyższymi niż konkurencyjne urządzenia.

The task of the RPHP-100HV packaging system is to create
a group of products consisting of several pouch packaging
and to pack the group formed in this way into an American
box (four-flap carton) in horizontal or vertical orientation.
Changing the operating mode from horizontal to vertical is
done via the operator panel. RPHP-100HV is a very flexible
solution that allows horizontal or vertical stacking of a group
of pouch products. The research and development works
allowed to develop a device with high efficiency and versatility. RPHP-100HV lets you pack a variety of products with
higher performance than competing machines.

info@radpak.pl

Firma Eduexpert jest małym przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w branży multimedialnej, polegającej na
opracowywaniu innowacyjnego oprogramowania edukacyjnego dla szkół i przedszkoli. Produkt stworzony przez nas
to „Matematyka bez reszty” („Maths in Use”) został nominowany do prestiżowej, międzynarodowej nagrody „The
London Book Fair Excellence Awards 2017”, przyznawanej
za wybitne osiągnięcia wydawnicze. W 2019 roku produkt
otrzymał znak jakości Made in Toruń. Ponadto w roku 2019
przygotowaliśmy najnowszą serię produktów do nauki
przedmiotów przyrodniczych „Science Lab” w dwóch wersjach językowych – po polsku i angielsku. Tworzymy własne
produkty edukacyjne, zasoby multimedialne, z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Eduexpert is a small company operating in the multimedia
industry, which involves developing innovative educational software for schools and kindergartens. The „Maths in
Use” product we created was nominated for the prestigious,
international „The London Book Fair Excellence Awards
2017”, awarded for outstanding publishing achievements.
In 2019, the product received the Made in Toruń quality
mark. In 2019 we prepared the newest series of products for
the research of natural objects ”Science of free times” in two
language versions - in Polish and English. We are creating
own educational products, multimedia stores, with using
new technologies.

Spółka Euro Com Poject opracowała sposoby aplikacji warstwy grafenu w krzemowych ogniwach fotowoltaicznych.
Zastosowanie materiału dwuwymiarowego stworzyło nowe
możliwości zwiększenia sprawności ogniw, przewyższające
oczekiwania działu R&D spółki. Co istotne, wyprodukowane
z takich ogniw moduły będzie można instalować w regionach
bardzo gorących, jak również mniej nasłonecznionych, gdyż
moduły PV GRAF charakteryzują się zwiększoną wydajnością
względem innych technologii nawet do 20-30%. Opatentowany wynalazek to wynik wieloletniego poszukiwania rozwiązania przez spółkę, która ma już na swoim koncie kilka patentów wdrożonych do komercjalizacji. Owocem wspólnej pracy
naukowców i działu R&D jest możliwość użycia polskiego
grafenu na przemysłową skalę w całej branży odnawialnych
źródeł energii. Spółka nie tylko opatentowała technologię,
ale posiada już ogniwa krzemowe pokryte elektrodą grafenową o nazwie PVGRAF.

Euro Com Poject has developed methods of applying
a graphene layer on silicon photovoltaic cells. The two-dimensional material created new opportunities to increase the
efficiency of cells, exceeding the expectations of the company’s R&D department. Importantly, modules made of such
cells can be installed in very hot and less sunny regions, as
PV GRAF modules are characterized by an 20-30% increased efficiency compared to other technologies. The patented invention is the result of many years of searching for a
solution by a company that already has several patents implemented for commercialization. The fruit of the joint work
of scientists and the R&D department is the possibility of
using Polish graphene on an industrial scale in the entire renewable energy sector. The company hasn’t only patented
the technology, but already has a silicon cells coated with
a graphene electrode called PVGRAF.

Innowacyjnym produktem akademickiego spin-off’u, firmy
AM2M sp. z o. o. sp. k., jest urządzenie mikroperymetru do
czułościowego badania siatkówki oka ludzkiego, z wykorzystaniem efektu dwu-fotonowego. Tak zwane „widzenie
dwu-fotonowe” jest zjawiskiem nowym, dopiero poznawanym a dotyczy procesu percepcji podczerwonych impulsów
laserowych w wyniku dwu-fotonowej absorpcji w warstwie
fotoreceptorów siatkówki oka. W praktyce, mierzone zjawisko pozwala określić maksymalną czułość z jaką pracuje
siatkówka oka. W krótkim czasie spółka AM2M opracowała
metody klinicznego pomiaru tego fenomenu oraz zbudowała pierwsze prototypy, działające obecnie w klinikach, m. in.
w Niemczech, Stanach Zjednoczonych czy Szwajcarii.

An innovative product of the academic spin-off company AM2M Ltd. L. P., is a microperimeter device for the sensitive retinal examination of the human eye through the two-photon effect. The so-called „two-photon vision” is a new
phenomenon that just started being explored. It concerns
the process of perception of infrared, pulsed laser light as
a result of the two-photon absorption in the photoreceptors
layer of the retina. In practice, the measured phenomenon
allows to determine the maximum sensitivity range of human retina. In a short time, AM2M developed methods for
clinical measurement of this phenomenon and built the first
prototypes currently operating in clinics, for example in Germany, in the United States or Switzerland.

IFM-ZGiOM to nowoczesna infrastruktura, technologie na światowym poziomie oraz zespół badaczy systematycznie podnoszący kwalifikacje w kraju i za granicą. Składa się to na sukces
podczas wdrażania nowych usług zgodnych ze światowymi
standardami genetycznej diagnostyki onkologicznej. Innowacyjna diagnostyka genów BRCA1/2 w tkance nowotworowej
pozwala na molekularne ukierunkowanie leczenia pacjentek
z rakiem jajnika, a także pogłębioną profilaktykę u osób
zdrowych lub u pacjentek z rakiem piersi.

IFM-ZGiOM is a modern infrastructure, technologies on a global
level and reserach team systematically raising qualifications
in the country and abroad. This adds up to the success
of implementing new services in line with global standards
of genetic oncological diagnostics. Innovative diagnosis of
BRCA1/2 genes in cancerous tissue allows for molecular
targeting of ovarian cancer patients as well as in-depth prophylaxis in healthy persons or patients with breast cancer.

Od 30 lat jesteśmy wiodącym polskim producentem elektrod EKG i kabli do aparatury oraz dystrybutorem sprzętu
medycznego. Naszymi odbiorcami są zarówno szpitale
i gabinety lekarskie, jak i dystrybutorzy oraz producenci aparatury medycznej w Polsce i na świecie. Wiemy, jak duża odpowiedzialność na nas spoczywa, nasze produkty służą do
leczenia i ratowania życia, dlatego codzienne obowiązki wykonujemy z najwyższą dbałością o każdy szczegół. Elektroda HOLTER Kids to pierwsza na rynku elektroda jednorazowa EKG dedykowana dzieciom z przeznaczeniem do badań
holterowskich oraz długotrwałego monitorowania. Dzięki
niewielkim rozmiarom, idealnie dopasowuje się do ciała małego pacjenta. Unikalny kształt oraz wysoka adhezja, gwarantują z kolei mocną aplikację oraz stabilną jakość sygnału.

We have been in the market for 30 years. This wouldn’t have
been possible if it had not been for the trust placed in us by
our clients and partners. Because of this trust, we can continuously develop and deliver better products - ECG electrodes, cables, wires and a range of accessories for medical
equipment. The simplest way to describe what we do is electromedicine. We design and manufacture high quality, specialised products based on modern technology, knowledge
and engineering experience. The HOLTER Kids electrode is
the first ECG disposable electrode on the market dedicated
to children for Holter test and long-term monitoring. Thanks
to its small size, adapts perfectly to the patient’s body. The
unique shape and high adhesion guarantee strong application and stable signal quality.

HTG Polska opracowała technologię produkcji szkła ogrzewanego ze szkła typu float z powłoką o zwiększonej oporności. W 2012 Spółka zgłosiła swoje rozwiązania do ochrony patentowej i uzyskała dwa patenty. W latach 2016-2019
HTG prowadziła badania nad udoskonaleniem swojej technologii poprzez algorytmizację laserowego cięcia powłoki
w heksagonalne kształty o różnych wielkościach zależnych
od planowanej mocy i temperatury szkła ogrzewanego.
W 2019 r. Spółka uruchomiła produkcję w nowej technologii.

HTG Polska has developed technologies to produce heated
glass from float glass with a coating with increased resistance.
In 2012, the Company filed its patent protection solutions
and obtained two patents. In the years 2016-2019, HTG
conducted research on improving its technology by algorithmizing laser cutting of the coating into hexagonal shapes
of various sizes depending on the planned power and temperature of heated glass. In 2019, the Company launched
production in new technology.

LIPREMOS® (Liquid Precision Monitoring System) to najbardziej
precyzyjne urządzenie pomiarowe w swojej kategorii, które
zapewnia stałą kontrolę poziomu cieczy w zbiorniku. Obecnie
jest to najnowszy i najnowocześniejszy produkt opracowany
przez inżynierów firmy SWIMER - polskiego producenta zbiorników z polietylenu.
System, dzięki sondzie hydrostatycznej zamocowanej w unikatowym uchwycie oraz wykorzystaniu cyfrowego czujnika
temperatury, precyzyjnie wyświetla ilość posiadanej cieczy
z uwzględnieniem zjawiska rozszerzalności cieplnej płynów.
Urządzenie posiada również możliwość transmisji danych po
GPRS, zapewniając dostęp do danych dotyczących dowolnej
liczby zbiorników z dowolnego miejsca na świecie. Zastosowanie: olej napędowy, AdBlue®, nawozy płynne, woda, płynne
środki spożywcze, ciecze zanieczyszczone.

LIPREMOS® (Liquid Precision Monitoring System) is the most
precise measuring device in its category, which ensures constant control of the liquid level in the tank. Currently, it is the
latest and most modern product developed by engineers
of SWIMER company - Polish manufacturer of polyethylene tanks.
The LIPREMOS® system, thanks to a unique way of mounting
the hydrostatic probe and the use of a digital temperature sensor, displays the amount of liquid possessed taking into account the phenomenon of thermal expansion of fluids.
The device also has the ability to transmit data over GPRS, providing access to data on any number of tanks from anywhere
in the world. Use for: diesel, AdBlue®, liquid fertilisers, water,
liquid foodstuffs, contaminated liquids.
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Innowacja dotyczy superszybkiego urządzenia do śledzenia
ruchów siatkówki oka ludzkiego. Zaproponowane rozwiązanie
jest unikatowe w skali świata, ponieważ umożliwia pomiar
przesunięcia siatkówki z dokładnością poniżej jednego
mikrometra dla dużych zakresów ruchu oka z częstością
1200 razy na sekundę. Urządzenie może być wykorzystywane do diagnostyki chorób neurologicznych takich jak
stwardnienie rozsiane czy choroba Alzheimera oraz do stabilizacji obrazów w urządzeniach stosowanych do diagnostyki chorób oczu.

The innovation concerns a super-fast device for tracking the
movement of the retina of the human eye. The proposed
solution is unique in the world as it allows measuring retinal
displacement with an accuracy of less than one micrometer
for broad ranges of eye movement with a frequency of 1200
times per second. The device will allow the diagnosis of neurological diseases such as multiple sclerosis or Alzheimer’s
disease and the stabilization of images in methods used to
diagnose eye diseases.

Przedmiotem wynalazku jest metoda wytwarzania hybrydowych materiałów separacyjnych o kontrolowanych właściwościach. Nowością jest użycie biopolimeru chitozanu
i przyłączenie go do powierzchni fluoropolimerów poprzez
stabilne wiązania chemiczne. Materiały wykazują właściwości
antybakteryjne i polepszają znacznie transport i separację,
eliminując jednocześnie problem blokowania membran.
Metoda umożliwia kontrolę właściwości materiałowych
w zależności od końcowego przeznaczenia.

The invention presents an effective method for generating
hybrid separation materials with controlled properties. The
novelty is to apply of biopolymer – chitosan that was chemically, stably attached to the fluoropolymeric substrate. The
new materials exhibit antibacterial properties and significantly improve transport and separation, while limiting the
problem of membrane fouling. The invention allows tuning
of material properties depending on the final application.

Centrum Przetwarzania Danych Exea Data Center
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