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Zmierzymy czego inni zmierzyæ nie mogli 

Kama eco Group 

    Firma  zajmuje siê produkcj¹ ,monta¿em i serwisem  stacji do monitoringu œcieków i wód opadowych.
    Stacje wspó³pracuj¹ z systemem telemetrycznym systemami scady itp 
.   G³ównym elementem  uk³adu pomiarowego s¹  zwê¿ki serii KAMA i KAMA -euro ,
       wszystkie nasze zwê¿ki mierz¹ od zera i posiadaj¹ szeroki zakres pomiarowy,
    Najwiêksze mierz¹ w zakresie od 0 do 60 000  metrów szeœciennych / godzinê ....

KAMA  eco   Group 



KAMA  eco   Group 

Przep³ywomierze do wód opadowych i œcieków s¹  produktem firmy powsta³ym w oparciu 
o 30 letnie doœwiadczenie w³aœciciela w technikach pomiaru przep³ywu w kana³ach otwartych. 

Stacja SM - 03     

  
Stacja monitoringu œcieków i wód opadowych 
  wspó³pracuj¹ce z zwê¿kami serii KAMA to po³¹czenie 
PH-metru ,mierników temperatury,przewodnoœci,
  rejestratorów i liczników. 
Posiada wyjœcie modbus RTU,wyjœcie 4-20mA,
  wyjœcie impulsowe,programowalne wyjœcia przekaŸnikowe 
Stacja jest elementem systemu telemetrycznego 
MONSTEAN H2O,
  który umo¿liwia zdalny odczyt danych przez internet

2012 EXPOSILESIA

Przep³ywomierze do wód opadowych i œcieków 

Zmierzymy czego inni zmierzyæ nie mogli 
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            wymiar
                             szerokoœæ 400 mm
            zakres pomiaru
                             od 0 do 250 m3/h
            mo¿liwoœæ monta¿u:
                             studzienki >1 000 mm
                             kana³y szerokoœæ  400 mm
                             kolektory o œrednicy od 100 mm do 400 mm
                       

Zwê¿ka KAMA 1     

Po³¹czenie doœwiadczeñ w technikach pomiarów i produkcji laminatów
 zaowocow³o powstaniem serii zwê¿ek “KAMA”“
 ..

Zwê¿ka  KAMA 2     

       wymiar
                         szerokoœæ 600m
       zakres  pomiaru   
                         od 0 do 800 m3/h
       mo¿liwoœæ monta¿u:
                         studzinenki  >1200 mm
                         kana³y szerokoœæ  600 mm
                         kolektory o œrednicy od 100 mm do 600 mm
                       

Zwê¿ki serii KAMA

Zmierzymy czego inni zmierzyæ nie mogli 

Wszystkie nasze zwê¿ki mierz¹ poziom  przep³ywu od   0m3/h  
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          wymiar
                           szerokoœæ 800 mm 
          zakres pomiaru  
                           od 0 do 7 200 m3/h
          mo¿liwoœæ monta¿u:
                           studzienki >1 600 mm
                           kana³y szerokoœæ 800 mm
                           kolektory o œrednicy  od 100 mm-800 mm 

Zwê¿ka KAMA 3     Zwê¿ka KAMA- euro R 500     

       wymiar 
                    œrednic  500mma 
       zakres  pomiaru 
                        od 0 m3/h do pe³nego wype³nienia kolektora
       mo¿liwoœæ monta¿u:
                        kolektory o przekroju ko³owym i jajowym
                      

Zwê¿ki serii KAMA

Zmierzymy czego inni zmierzyæ nie mogli 

Wszystkie nasze zwê¿ki mierz¹ poziom przep³ywu od   0m3/h  
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Zwê¿ka KAMA-euro    

              wymiar
                                 szerokoœæ od 2 500 mm  do 6 000 mm
              zakres pomiaru 
                                od 0 do 60 000 m3/h
               mo¿liwoœæ monta¿u:
                                 kana³y betonowe
                                 rowy ziemne 2 500 mm-6 000 mm
                       

Zwê¿ka KAMA -euro  R 1000     

     wymiar         
                      œrednica 1000 mm
     zakres  pomiaru  
                      od 0 m3/h do pe³nego wype³nienia kolektora 
     mo¿liwoœ æ monta¿u:
                      kolektory o œrednicy od 800 mm do 1 200 mm
                      

Zwê¿ki serii KAMA

Zmierzymy czego inni zmierzyæ nie mogli 

Wszystkie nasze zwê¿ki mierz¹ poziom przep³ywu  od   0m3/h  



KAMA  eco   Group 

Zwê¿ka KAMA - euro U     Zwê¿ka KAMA - euro R U     

              
      wymiar 
                        kolektory o œrednicy od 300mm do 30 000 mm
     zakres pomiaru   
                        od 0 m3/h do pe³nego wype³nienia kolektora 
      mo¿liwoœæ monta¿u:
                        studzieñki okr¹g³e,kolektory
                        

Zwê¿ki serii KAMA

wymiar 
                 kolektory o œrednicy od 300mm do 1600mm
zakres pomiaru 
                 od 0m3/h do pe³nego wype³nienia kolektora 
mo¿liwoœæ monta¿u;
                 kolektory 

Wszystkie nasze zwê¿ki mierz¹ poziom i przep³yw od   0m3/h  

Zmierzymy czego inni zmierzyæ nie mogli 
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Mapa  zamontowanych uk³¹dów pomiarowych 
   zwê¿ek serii KAMA , stacji Sm-03  w 2014r 

Tam ju¿  mierzymy

jeden uk³ad
wiêcej ni¿ jeden uk³ad  

Zmierzymy czego inni zmierzyæ nie mogli 
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  Inspekcyjny pojazd wodno-l¹dowy Dutton    KAMA SP-1    

 Dutton KAMA SP1 jest pierwszym samochodem tego typu w  Polsce. 
 Jest te¿ pierwszym samochodem Duttona zbudowanym przez Kama eco Group
 Pojazd jest przeznaczony w naszej firmie do zabudowy i serwisowania uk³adów pomiarowych  na przelewach burzowych do rzek 

Dutton KAMA SP-1 zosta³ zmontowany przez nasz¹ firmê z wprowadzeniem zmian  obejmuj¹cymi m.in.  ;
        -  wzmocnienie konstrukcji ,zmniejszenie jej masy poprzez: zastosowanie lekkich 

   materia³ów przek³adkowych  tkanin wêglowych    
        -   rozbudowê  elektroniki samochodu o pok³adowe systemy oparte o system Android 
Dziêki zastosowanym materia³om uda³o siê zmniejszyæ masê pojazdu o ponad 80 kg, co dla amfibii i 
        ma du¿e znaczenie.
Wprowadzone zmiany umo¿liwiaj¹ dalsz¹ rozbudowê samochodu poprzez poprawê 
        jego funkcjonalnoœci i przystosowanie do potrzeb przysz³ych u¿ytkowników, 

stosowanych w lotnictwie
         

Wyprowadzenie napêdu z skrzyni rozdzielczej sprzê¿onego z skrzyni¹ biegów, pozwala napêdzaæ 
        pêdnik strugowodny i p³ywaæ.
W strefach ciszy ze wzglêdów ekologicznym pêdnik strugowodny  mo¿e byæ napêdzany 
     silnikiem elelekrycznym.  . 

Zmierzymy czego inni zmierzyæ nie mogli 
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  TIWS 2014     Duttona KAMA SP-1 mo¿na zobaczyc w akcji 

•Pan Samochodzik 
 pytanienaœniadanie.tvp.pl/tag!tag=Pan Samochodzik
 
•
 
•

Raport Turbo  tvn turbo

Du¿a rzecz “Polski pan samochodzik”-Moto-Onet.pl

•www.polnocna.tv/news/5807

Dutton KAMA SP-1  w akcji 

Zmierzymy czego inni zmierzyæ nie mogli 
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w powietrzu,na l¹dzie,na œniegu,na wodzie 

Kama -Hydro

 Innowacyjny system manewrowania samolotem na wodzie przeszed³ pomyœlnie testy   
    w inspekcyjnym pojeŸdzie wodno-l¹dowym Dutton KAMA Sp-1.
Obecnie firma rozpoczê³a budowê wielozadaniowego samolotu amfibii 
KRAK 1 z nowatorskim systemem manewrowania i wspomagania startu z wody.   

Sukces rynkowy produkowanych przez nas laminatowych zwê¿ek i uk³adów  do pomiaru przep³ywu pozwoli³  powróciæ 
do produkcji lotniczej  i wykorzystaæ w pe³ni trzydziestoletnie doœwiadczenia naszego zespo³u.  
Zbudowaliœmy samochód amfibiê uruchomiliœmy na nowo  produkcjê   dwumiejscowego  samolotu amfibii 
    F6 KAMA- Hydro, 

Zmierzymy czego inni zmierzyæ nie mogli 
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