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Do zobaczenia podczas Targów Eurolab 2018!
Zapraszamy na nasze stoisko D18 podczas Targów Eurolab 2018 w dniach 14 - 16 marca
2018 r.
Zapraszamy do udziału w zabawie - wystarczy wrzucić swoją wizytówkę do specjalnego

pudła i wygrać jedną z trzech nagród:
- prezentacja firmy BASIC na naszym portalu - wartość 1650 złotych,
- baner boczny na stronie głównej przez miesiąc - wartość 800 złotych,
- artykuł sponsorowany - wartość 300 złotych.
Zapraszamy także do udziału w organizowanej przez nas konferencji - drugiego dnia
Targów tj. 15 marca sala konferencyjna A na I piętrze.

13:30 – 14:30 Konferencja „Sposoby filtracji powietrza odciąganego znad stanowisk
badawczych w układach wentylacji ze stałym lub zmiennym przepływem.”

Prelegent: mg inż. Grzegorz Śmiertka

Podczas Konferencji zostaną przedstawione metody filtracji powietrza odciąganego znad stanowisk
badawczych w analizach z użyciem cząstek stałych oraz skoncentrowanych lub gorących substancji
chemicznych.
Omawiane zagadnienia:
– znaczenie ilości i jakości powietrza w laboratorium,
– filtracja za pomocą separatorów cząstek stałych,
– eliminacja zanieczyszczeń z użyciem skruberów oraz filtrów mokrych,
– neutralizacja ścieków po analizach chemicznych,
– eliminacja zanieczyszczeń za pomocą filtrów węglowych.

Do zobaczenia!

http://laboratoria.net/aktualnosci/28235.html

13-02-2019

Jak się wysypiać?
Jak długo spać, by się wyspać? snu, by być wypoczętym, inni śpią 10 i czują się niewyspani. Dlaczego
tak się dzieje?

12-02-2019

Dłuższe życie dzięki intensywnym ćwiczeniom
Wykonywanie intensywnych ćwiczeń zwiększających wydolność krążeniowo-oddechową sprzyja
dłuższemu życiu.

12-02-2019

Kontakt wzrokowy nie jest aż taki ważny
Rozmówca nie musi patrzeć bezpośrednio w oczy słuchacza, aby ten miał poczucie, że kontakt
wzrokowy został nawiązany.

12-02-2019

Czas spędzany z dzieckiem przekłada się na
jego wyniki w nauce
Poziom wykształcenia rodzica, który spędza więcej czasu z dzieckiem, odgrywa istotniejszą rolę w
jego sukcesach akademickich.

12-02-2019

Rusza rekrutacja do projektu "Inżynierki 4.0"
Studentki kierunków technicznych będą mogły wziąć udział w warsztatach prowadzonych przez
ekspertów.

11-02-2019

Targi PCI Days już w maju!
Targi będą miejscem, na którym swoją ofertę zaprezentują dostawcy 10 podsektorów kompleksowo
zaopatrujących przemysł kosmetyczny i farmaceutyczny.

08-02-2019

CONSTRUCTION 2019
Program obejmuje badania właściwości fizycznych i chemicznych kruszyw, kamienia naturalnego i
gruntów.

18-01-2019

MICROBIOLOGY 2019
MICROBIOLOGY jest programem pozwalającym sprawdzić swoje kompetencje w zakresie analiz
mikrobiologicznych wody do spożycia przez ludzi.
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