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Doradztwo techniczne

25 lat na rynku

Zatrudnienie 120 osób

(80 inżynierów)



Podstawowe informacje

Certyfikat ISO



Serwis i usługi
Podzespoły i urządzenia



Obudowy, wyświetlacze, elektrotechnikaPrzewody, złącza, automatyka przemysłowa

Półprzewodniki mocy, komponenty pasywne Przetworniki, miernictwo, systemy chłodzenia

Podzespoły i urządzenia



Ponad 150 dostawców

z całego świata.



PRODUKTY PRZEZNACZONE DO PRACY W 

PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM



Magazyn wyrobów do natychmiastowego odbioru, 

dostosowany do potrzeb Klienta. 

Możliwość dostaw 24h

Własne magazyny



Serwis i usługi
Podzespoły i urządzenia



Serwis i usługi

Grzanie indukcyjne Bloki mocy

Testery przemysłoweSzafy sterownicze

Serwis urządzeń

przemysłowych

Serwis urządzeń

techniki 

napędowej

Drukarki EIDOSRemonty i modernizacja 

maszyn



Nagrody - wyróżnienia



Innowacyjne oświetlenie dla 

przemysłu spożywczego 

SAMMODE

Warszawa 22.11.2017
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 Rodzinna firma założona w 1927 r

 Dział projektowy i produkcja w 

jednym

 Pełna kontrola od momentu 

projektu do realizacji  

 100% produkcja w Europie

 Ekspert  od oświetlenia dla 

przemysłu spożywczego

SAMMODE – producent oświetlenia 

przemysłowego od 1927 r



Technologia oświetlenia TUBOWEGO
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Zalety Oświetlenia TUBOWEGO
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 Łączenia  z obudową długie 

= słaba szczelność

 Konstrukcja wrażliwa na 

temperatury i uszkodzenia 

 Łączenia z obudową krótkie = dobra 

szczelność

Wodoszczelność  na NISKIM 

poziomie 

Wodoszczelność WYSOKA 

dzięki swojej konstrukcji

 Konstrukcja całkowicie odporna na 

temperaturę i uszkodzenia



Zaletą oświetlenia Tubowego SAMMODE  jest 

wodoszczelność
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 Wodoszczelność minimum IP 

68/IP69K

Bardziej wydajna niż inne produkty na 

rynku dzięki formie tubowej obudowy

→ Przede wszystkim przeznaczone do 

pomieszczeń  gdzie prowadzone są 

regularne prace myjące .



Zaletą oświetlenia Tubowego SAMMODE  jest 

wodoszczelność.
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Podstawowe zalety

 Krótkie łączenia obudowy w celu 

uniknięcia ryzyka wsiąkanie

 Stałe i regularne ciśnienie występujące 

na całej powierzchni łączenia

 Jedna śruba centralna mocująca obudowę w 

celu rozłożenia  jednakowo sił  na 

wszystkich punktach powierzchni łączenia

• Specyficzna eliptyczna forma obudowy 



Materiały odporne na środki chemiczne
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Unikalne rozwiązanie

dla przemysłu spożywczego

Klosz z poliwęglanu / akrylu =
Odporność chemiczna PMMA

+

Charakterystyka mechaniczna 

poliwęglanu (IK10)

Stal 304L i 316L

→ szczególnie przeznaczona do 

środowisk o regularnym czyszczeniu 

agresywnymi detergentami.



Odporność na uderzenia i wibracje
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 Odporność na wibracje testowana wg 

normy 

 IEC 60068-2-6, szczególnie zalecana do 

linii rozbioru mięsa

 Odporność na uderzenia - IK10

→ szczególnie zalecana  na liniach 

produkcyjnych poddawanych procesom 

myjącym



Wydajność i bezpieczeństwo naszych 

rozwiązań oświetleniowy 
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 Matowe klosze pozwalają 

uniknąć oślepiania na 

stanowisku pracy

 Wydajny strumień światła 

Dla większego bezpieczeństwa na  

stanowiskach pracy i komfortu 

użytkowników



Szybki montaż oraz serwis
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 Instalacja

 Szybki montaż i wymiana dzięki 

wymiennym uchwytom bez użycia narzędzi

- Naprawa uszkodzonej lampy poza 

miejscem montażu, tak aby nie zakłócać 

procesu  produkcji
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Dostępność Części zamiennych w celu 

zapewniania trwałości i niezawodności 



Gwarancja 
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5 letnia gwarancje na 

oświetlenie firmy SAMMODE
= redukcja kosztów

Eksploatowanemu 24 h na dobę 

przez 7 dni w najtrudniejszych  

warunkach pracy
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Certyfikaty
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OŚWIETLENIE  DLA  PRZEMYSŁU 

SPOŻYWCZEGO



Oświetlenie ogólne do procesów produkcji
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Niskie i wysokie temperatury 

od - 60°C do +200°C
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Strefa EX
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 Atex IP68/IP69K strefa 1, 2, 21, 22



Referencje 

2017-11-23 29



WYŚWIETLACZE PROCESÓW 

PRODUKCYJNYCH



Podział wyświetlaczy LED

• Numeryczne (seria NDI i NDU)

• Alfanumeryczne (seria TDU)

• Indywidualne systemy wyświetlaczy



• Wizualizacja wartości fizycznych

• Liczniki

• Systemy wagowe

Wyświetlacze numeryczne procesów 

produkcyjnych



Wyświetlacze alfanumeryczne



Wyświetlacze alfanumeryczne -

rozwiązanie indywidualne

ethernet, parallel

PROFIBUS

plik.tft



Dziękuję za uwagę…


