
Przykłady projektów realizowanych w ramach DIH-ITE 
 

Adaptacyjny, zintegrowany system oświetleniowy sterowany obecnością 
 

Profil Klienta: 
LARS ( http://www.larslighting.pl/kontakt.html  ) to założona w 1983 roku firma specjalizująca się 

projektowaniu i produkcji szeroko rozumianej elektroniki użytkowej i diagnostycznej. W roku 2015 

powstała spółka LARS Lighting sp. z o. o. specjalizująca się w klienckich systemach oświetlenia 

wewnętrznego, zewnętrznego i dla zastosowań w medycynie realizowanych w technologii LED. Firma 

dostarcza przyjazne środowisku niezawodne rozwiązania, które cechuje wysoka niezawodność  

i wydajność energetyczna. Firma prowadzi prace badawcze i rozwojowe a także w wytwarza wybrane 

komponenty elektryczne i mechaniczne oferowanych produktów.. 

 

Potrzeby Klienta: 
Lars Lighting sp. z o.o. zgłosiła zapotrzebowanie na opracowanie pracującego w czasie rzeczywistym 

modułu sterującego systemem lamp LED zapewniającego bezprzewodowe sterowanie temperaturą 

barwową emitowanego światła nadążające za chwilowymi i systematycznymi zmianami parametrów 

oświetlenia zewnętrznego. Celem było zapewnienie stałych, niezależnych od pory dnia i warunków 

pogodowych parametrów oświetlenia uśrednionych w wybranym obszarze zainteresowania (np. na 

biurku w miejscu pracy). Czujnik obecności sprzęgnięty z systemem oświetlenia był wymagany  

w celu zapewnienia sterowania aktywnością lamp skonfigurowanych indywidualnie lub 

pogrupowanych w klastry. 

 

Dostarczone rozwiązanie zaspokajające potrzeby klienta:  
Wsparcie w zakresie technicznej specyfikacji produktu oraz składania wniosku o dofinansowanie. 

Merytoryczna współpraca na wszystkich etapach realizacji zadania od etapu koncepcji urządzenia, 

poprzez projekt po współpracę przy fizycznej realizacji urządzenia w obszarach: 

 czujnika oświetlenia i modułu sterującego natężeniem i temperatura barwową oświetlenia, 

 prototypu lampy wraz z inteligentnym zasilaczem LED, 

 zabudowanego w lampach bezprzewodowego systemu komunikacji i sterowania (kontroler 

klastra, moduły wykonawcze) 

 czujnika obecności. 

 

 

Uruchomienie Laboratorium Badawczego w firmie Discus Polska, rozwój urządzeń do 

destrukcji danych przechowywanych w pamięciach półprzewodnikowych 
 

Profil Klienta: 
DISKUS Polska (http://discus.pl) jest innowacyjną, szybko rozwijająca się firmą sektora IT której 

celem jest tworzenie kompletnych, zaawansowanych rozwiązań biznesowych gwarantujących 

bezpieczeństwo przechowywania, zarządzania i usuwania (destrukcji) danych. Firma zapewnia 

możliwośc permanentnego usuwania danych z mediów magnetycznych (usługa certyfikowana)  

a ponadto jest znaczącym dostarczycielem rozwiązań w obszarze zarządzania dznymi w formie 

cyfrowej. 

 

Potrzeby Klienta: 
W związku z intensywnym rozwojem technologii mikroelektronicznych a w szczególności, nowych 

technologii przechowywania danych w systemach mikroelektronicznych, firma DISKUS Polska 

potrzebowała wiedzy i doświadczenia w zakresie nowoczesnych technologii mikroelektronicznych  

i fizyki przyrządów półprzewodnikowych, niezbędnych dla opracowania innowacyjnych metod 

destrukcji danych przechowywanych na nośnikach typu Flash memory oraz stworzenia laboratorium 

oferującego usługi tego rodzaju. 

 

Dostarczone rozwiązanie zaspokajające potrzeby klienta:  
W roku 2016 podpisano porozumienie pomiędzy ITE I firmą DISKUS dotyczące wsparcia firmy przez 

specjalistów ITE w dziedzinie mikroelektroniki i fizyki półprzewodnikowej, pozwalające na wejście 

http://www.larslighting.pl/kontakt.html
http://discus.pl/


firmy w nowy obszar technologiczny. Zespół ITE  zapewnił firmie DISKUSS znaczącej pomocy  

w staraniach o grant NCBR  i ze środków regionalnych dla utworzenia nowoczesnego laboratorium 

które mogłoby sprostać nowym wyzwaniom technologicznym, opanować nowe, certyfikowane 

techniki usuwania (destrukcji) informacji przechowaywanych w pamięciach typu Flash. W efekcie, 

dzięki merytorycznemu wsparciu ITE firma DISKUS zdobyła dwa granty o łącznej wartości ponad  

1 mln  Euro.  

 

 

 

Innowacyjny system do rehabilitacji mięśni dna miednicy kobiet. 
 

Profil klienta: 

PelviFly (https://pelvifly.com) została założona przez przez „Anielice Biznesu” z Black Swan Fund, 

kobiety które osiągnęły sukces prowadząc własne firmy. Poza kapitałem wniosły do firmy opiekę 

mentorską. 

Po kilku latach wspólnych wysiłków, badań klinicznych i współpracy z kobietami, udało się 

wypracować złożone i skuteczne rozwiązania problemów z mięśniami dna miednicy. Obecnie, mając 

już doświadczenie i ponad 150 aktywnych pacjentów, PelviFly we współpracy z ITE pracuje nad 

drugą wersją swojej platformy telemedycznej oraz urządzeniem do rehabilitacji mięśni dna miednicy. 

 

Potrzeby klienta: 
Opracowanie i wdrożenie systemu rehabilitacji mięśni dna miednicy dla kobiet, składającego się  

z sondy dopochwowej (urządzenia diagnostycznego i treningowego), platformy telemedycznej  

i aplikacji mobilnej. Efektem współpracy z ITE jest stworzenie nowego, w pełni innowacyjnego, 

komplementarnego systemu bezprzewodowego z urządzeniem, które zapewnia skuteczne ćwiczenia 

mięśni dna miednicy u kobiet.  Dzięki temu Pelvifly staje się pionierem w tym segmencie branży 

rehabilitacyjnej.  

 

Dostarczone rozwiązanie zaspokajające potrzeby klienta:  
Konsultacje techniczne i wsparcie w zakresie wniosku o finansowanie projektu. Opracowanie 

rozwiązania technicznego składającego się z: 

1. Bezprzewodowego urządzenie pomiarowego z czujnikami do diagnostyki i rehabilitacji mięśni dna 

miednicy. 

2. Systemu akwizycji danych zgodnych z platformą telemedyczną. 

  

 

Innowacyjny punkt redukcyjno-pomiarowy z wyposażeniem dla paliw gazowych 
 

Profil klienta: 

Elektrometal SA ( https://www.elektrometal.eu )  przedsiębiorstwo oferujące kompleksowe 

rozwiązania dla górnictwa, gazownictwa, branży oświetleniowej i innych gałęzi przemysłu. 

Elektrometal SA jest wiodącym producentem na rynku polskim urządzeń dla punktów redukcyjno-

pomiarowych, zabudowanych w szafkach z tworzywa sztucznego, oferuje gazomierze domowe, 

miechowe, turbinowe oraz inny sprzęt gazowniczy. 

 

Potrzeby klienta: 
Dostęp do dedykowanych komponentów przeznaczonych dla zaawansowanego system czujników 

przeznaczonych dla innowacyjnego punktu redukcyjno-pomiarowego w instalacji gazu ziemnego 

 

Dostarczone rozwiązanie zaspokajające potrzeby klienta:  
Zaprojektowanie i wytworzenie kalorymetru w oparciu o technologię MEMS; opracowanie 

oryginalnej procedury montażu wytworzonych struktur MEMS oraz ich docelowy montaż  

w dedykowanych obudowach. Opracowane przez ITE przyrządy i procedury technologiczne będą 

konkurencyjne do obecnie dostępnych na rynku gazowniczym. 

 

 

 

https://www.elektrometal.eu/


 

Badania, ocean zgodności i certyfikacja  sterowników do oświetlania LED 
 

Profil Klienta: 

Firma Fideltronik  ( http://fideltronik.com/pl/ ) świadczy kompleksowe usługi  w zakresie wyrobów 

elektronicznych - od koncepcji, wzornictwa przemysłowego, rozwoju produktu, przez 

oprzyrządowanie testowe oraz automatyzację procesu produkcji aż po produkcję masową i wsparcie 

rynkowe. 

 

Potrzeby Klienta: 
Badania, ocena zgodności, certyfikacja 

 

Dostarczone rozwiązanie zaspokajające potrzeby klienta:  
Badania wg. szeregu norm EN (w tym  EN 61347-2-11, EN 61347-1,  ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 

301, EN 55015:489-17, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547), ocean zgodności z wymaganiami 

Dyrektywy RED 2014/53/UE, Certyfikat badania typu UE.  

 

Licznik Cząstek  (ParCOUR) 
 

Profil Klienta: 

LARS to założona w 1983 roku firma specjalizująca się projektowaniu i produkcji szeroko rozumianej 

elektroniki użytkowej i diagnostycznej. W roku 2015 powstała spółka LARS Lighting sp. z o. o. 

specjalizująca się w klienckich systemach oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego i dla zastosowań 

w medycynie realizowanych w technologii LED. Firma dostarcza przyjazne środowisku niezawodne 

rozwiązania, które cechuje wysoka niezawodność i wydajność energetyczna. Firma prowadzi prace 

badawcze i rozwojowe a także w wytwarza wybrane komponenty elektryczne i mechaniczne 

oferowanych produktów. 

 

Potrzeby Klienta: 
Lars Lighting sp. z o.o. zgłosiła zapotrzebowanie na opracowanie pracującego w czasie rzeczywistym 

modułu PCM (Particle Counter Module) przystosowanego do liczenia cząstek PM2.5 i PM10 

przeznaczonego do wykorzystania w nie wymagającej czyszczenia czy wymiany filtrów stacji 

monitorowania zanieczyszczenia powietrza opracowywanej w ramach konsorcjum. Cząstki  

o średnicach mikrometrowych penetrują przez bariery dróg oddechowych. Im mniejsza cząsteczka 

tym większe prawdopodobieństwo dotarcia do płuc. Parametrem pomiarowym jest tu TSP jako miara 

wymiaru odniesiona do masy cząstki. 

 

Dostarczone rozwiązanie zaspokajające potrzeby klienta:  
Wsparcie w zakresie technicznej specyfikacji produktu oraz składania wniosku o dofinansowanie. 

Merytoryczna współpraca na wszystkich etapach realizacji zadania od etapu koncepcji urządzenia, 

poprzez projekt po współpracę przy fizycznej realizacji urządzenia w obszarach: 

 definicji metody pomiarowej 

 opracowania prototypu detektora promieniowania IR 

 opracowania projektu scalonego układu odczytowego obejmującego wybór technologii jego 

wytwarzania (optymalizacja cenowo–funkcjonalna) 

 wykonanie prototypu sensora w ITE 

 wykonanie prototypu układu odczytowego 

 integracja sensora z układem odczytowym w ITE. 

 

 

 

http://fideltronik.com/pl/

