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Producent termometrów, higrometrów i innych urządzeń elektronicznych LAB-EL. Powstała w 1989
roku firma LAB-EL Elektronika Laboratoryjna jest producentem aparatury kontrolno-pomiarowej
przeznaczonej głównie do pomiarów i rejestracji parametrów klimatu i/lub mikroklimatu w
pomieszczeniach. Oferta obejmuje przyrządy o dowolnej konfiguracji, począwszy od miniaturowych
logerów, przenośnych i stacjonarnych termohigrometrów, termometrów i barometrów, przez
rozbudowane systemy nadzoru klimatu w pomieszczeniach, regulatory-sterowniki przemysłowe i
rolnicze, aż po stacje meteorologiczne o dowolnej konfiguracji (włącznie z radiową lub internetową
transmisją wyników pomiarów).
Na ofertę firmy LAB-EL składa się kilka tematów:
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Termometry, higrometry, barometry, anemometry, rejestratory, systemy monitoringu mikroklimatu
pomieszczeń, stacje meteorologiczne, czujniki przewodowe i bezprzewodowe WiFi i GSM.
Programy komputerowe do transmisji, wizualizacji, sygnalizacji alarmowej, rejestracji i archiwizacji
pomiarów mikroklimatu pomieszczeń i warunków meteorologicznych.
Usługi wzorcowania cyfrowych czujników temperatury, wilgotności, ciśnienia i przepływu
powietrza (Laboratorium Akredytowane AP 067).
Usługi badania mikroklimatu pomieszczeń (Laboratorium Akredytowane AB 679).
Kompleksowe opomiarowanie laboratoriów, pomieszczeń magazynowych i transportu archiwizacja,
alarmowanie, powiadamianie SMS.
Sprzedaż i wypożyczanie czujników, serwis, instalacje, szkolenia, świadectwa wzorcowania,
walidacja, kwalifikacja systemów.
Walidacja wdrażanych systemów skomputeryzowanych wg GDP, GMP.
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