
VIGO System – 
współpraca w Programach 

Europejskich i  
Photonics PPP 

Dr inż. Adam Piotrowski 
Prezes VIGO System S.A. 

 
Październik 2019 



2 

O VIGO System S.A. 

//  O nas 

VIGO System S.A. jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych detektorów  
podczerwieni. 

Dzięki opracowaniu unikalnych na skalę światową technologii VIGO oferuje produkty  
o najwyższych parametrach. 

Naszą przewagą konkurencyjną na światowych rynkach są: 

› Ponad 30 lat doświadczenia w produkcji detektorów, 

› Oferowanie najlepszych urządzeń w przystępnej cenie, 

› Zdolność do projektowania i produkcji detektorów spełniających najwyższe wymagania 
(NASA, wojsko), 

› Dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klienta, 

› Ponad 140 pracowników (profesor, 13 doktorów i >40 inżynierów), 

› ~7000 m2 powierzchni produkcyjno-laboratoryjno-biurowej. 

 
 
 

Moduły  
detekcyjne Detektory 

Systemy  
optoelektroniczne 
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//  Przychody VIGO [mln zł] //   Dotychczasowy rozwój 

› Ponad 30 lat ciągłego rozwoju technologicznego i ekspansji 
rynkowej. 

› Dostawca najbardziej zaawansowanych technologicznie 
komponentów dla najbardziej wymagających klientów (NASA, ESA). 

Jakość, technologia oraz wiarygodność pozwoliły na zdobycie klientów 
wśród globalnych korporacji – m.in. producentów: 

› przemysłowych analizatorów gazów (Emerson), 

› inteligentnej amunicji (Zodiac), 

› detektorów zanieczyszczeń i wycieków gazów (Gasmet), 

› automatyki kolejowej (Caterpillar). 

 
 

//  Rynki geograficzne [2018 r., mln zł] 

4 

O FIRMIE  

7,1 
8,9 9,7 

11,3 

18,5 19,2 20,6 20,4 

25,6 25,4 
27,2 

37,5 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Ameryka 

[PROCENTO

WE] 

Azja 

[PROCENTO

WE] 

Europa 

[PROCENTO

WE] 

Polska 

[PROCENTO

WE] 



5 

//  Silne strony VIGO 

› TECHNOLOGIA. Samodzielnie wypracowane i ciągle doskonalone 
technologie pozwalająca na uzyskiwanie urządzeń optoelektronicznych o 
parametrach nieosiągalnych dla konkurencji. Elastyczność działania - każdy 
z produktów VIGO może być dostosowany do indywidualnych potrzeb 
klienta. Własne laboratoria badawcze pozwalające na ciągłe doskonalenie 
technologii i produktów. 

› LUDZIE. Doskonale wykształcona oraz doświadczona kadra. Przyjazna 
atmosfera pracy umożliwiająca kreatywne podejście do problemów 
klientów oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań. Miejsce pracy 
pozwalające na zachowanie równowagi między pracą a życiem osobistym. 

› ZNAJOMOŚĆ RYNKU. Liczne grono zadowolonych klientów. Szeroka sieć 
dystrybutorów na kluczowych rynkach europejskich, amerykańskich oraz 
azjatyckich. Bardzo dobry wizerunek na światowych rynkach. 

› INNOWACYJNOŚĆ. Bliska współpraca z uczelniami i instytucjami nauko-
badawczymi pozwalająca na prowadzenie zaawansowanych badań w 
interdyscyplinarnych zespołach oraz ułatwiająca pozyskiwanie 
wykwalifikowanych pracowników. 

 
 
 

O FIRMIE 
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//  Kluczowe aplikacje dla detektorów 
średniej podczerwieni 

 
Trendy na rynku średniej podczerwieni: 

› Potrzeby społeczne 

› Regulacje 

› Sytuacja geopolityczna 

› Czynniki ekonomiczne 

› Rozwój technologii 

 
Bariery wzrostu 

› WYSOKA CENA KOMPONENTÓW. Cena źródeł IR 
jest ciągle wysoka, a podaż stosunkowo niewielka. 
Cena detektorów do niedawna również wysoka. 

› Wysoki koszt systemu utrudnia rozwój nowych 
produktów oraz skłania firmy do wyboru tańszych, 
ale powszechnie dostępnych komponentów z 
zakresu Near IR lub innych technik pomiarowych. 

ROZWÓJ RYNKU I TECHNOLOGII 
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KIERUNKI ROZWOJU  
– Wieloletnia strategia VIGO System S.A. 
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//  Fotonika jako Key Enabling Technologies 

› Europa stoi u progu technologicznej rewolucji – ujarzmienia światła do 
rozwiązania największych globalnych wyzwań. 

› Fotonika – technologia tworzenia, sterowania, transmisji i wykrywania światła – 
jest obecna praktycznie wszędzie, od wyświetlaczy w smartfonach, poprzez 
szerokopasmową optyczną transmisję danych, energooszczędne lampy LED, aż po 
lasery chirurgiczne ratujące ludzkie życie.  

› W miarę zastępowania elektroniki fotoniką w wielu istotnych technologiach, 
innowacje, nad którymi pracują już obecnie liczne zespoły badawcze, przyczynią 
się do poprawy opieki zdrowotnej, jakości żywności, oszczędzania energii, 
zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, transformacji przemysłu oraz 
zapoczątkowania nowej ery mobilności.  

//  Misje fotoniki do 2030 r. 
 

 

Źródło: The Photonics21 Vision Paper "Europe's Age of Light!  

How photonics will power growth and innovation" 

› Natychmiastowe wykrywanie chorób 

› Jakość żywności w całym cyklu produkcyjnym 

› Transport wolny od korków i wypadków 

› Gospodarka oparta o odnawialne zasoby 

› Milion nowych miejsc pracy 

› Zwiększenie efektywności produkcji o 10% 

› Zerowe opóźnienie w terabitowej gospodarce 

› Fotonika jako okręt flagowy innowacji 

ROZWÓJ RYNKU I TECHNOLOGII 
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Budowanie Strategii Branżowej 
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Praca w grupach – programowanie wezwań na projekty  
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Laser Detector 

Silicon components / integration / packaging 

MIRPHAB PILOT PRODUCTION 

► MID INFRARED PHOTONICS DEVICES FABRICATION FOR CHEMICAL SENSING AND SPECTROSCOPIC 
APPLICATIONS 

► Partners: CEA- Leti, FhF (IAF, IPMS & IPT), NanoPlus, Vigo, IMEC, III-V Lab, Alpes Laser, NEO, CSTG, 
QuantaRed , CSEM, IQE, Cascade Tech., mirSense, Phoenix BV, Bosch, EPIC, Tematys 

► Total costs: €17,242,535.00, • Duration: 48 months 
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Zintegrowane sensory gazów 

PROJEKT MIREGAS 

► CEL: Szybki, stabilny, selektywny i czuły detektor metanu w cenie ~300€ 

► Uczestnicy projektu naukowi:  VTT (FI), ORC (FI), ITME (PL) 

► Uczestnicy projektu przemysłowi: Vaisala (FI), AirOptic (PL), GasSecure (NO) and VIGO (PL) 
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NAJWAŻNIEJSZE APLIKACJE DETEKTORÓW 

//  Bezpieczeństwo transportu kolejowego 

› BEZPIECZEŃSTWO – czujniki zainstalowane w międzytorzu 
pozwalają na monitoring temperatury zarówno zewnętrznych jak 
i wewnętrznych łożysk kół oraz hamulców.  System dostarcza 
informacje o wartościach temperatur bezwzględnych, względnych 
i różnicowych elementów zawieszenia w czasie rzeczywistym. 

› WYKRYWANIE POŻARU POCIĄGU – systemy zainstalowane na 
bramkach nad trakcją kolejową umożliwiają wykrycie pożaru 
wagonów. 

//  Środowisko 

› MONITORING EMISJI – monitoring poziomu i składu gazów 
przemysłowych, elektrowni, spalarni, oczyszczalni ścieków, 
jednostek pływających i samochodów.  

› MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA – detekcja substancji 
szkodliwych o śladowym stężeniu. 
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//  Przemysł 

› Detekcja metanu w złożach łupkowych 

› Wykrywanie nieszczelności gazociągów 

› Optymalizacja składu mieszanki paliwa w silnikach 

› Wykrywanie wycieków aerozolu 

› Kontrola grubości warstwy lakieru 

› Kontrola procesów przemysłowych (np. obróbka metali) 

//  Nauka i Medycyna 

› STOMATOLOGIA – bezdotykowa detekcja próchnicy  
w bardzo wczesnym stadium 

› ANALIZA ODDECHU - wykrywanie markerów chorobowych  
w wydychanym powietrzu 

› WSPARCIE CHIRURGII LASEROWEJ – sterowanie laserami 
chirurgicznymi 

NAJWAŻNIEJSZE APLIKACJE DETEKTORÓW 
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//  Przemysł zbrojeniowy 

› INTELIGENTNA AMUNICJA – głęboko penetrująca amunicja 
zaprojektowana do niszczenia pojazdów uzbrojonych. Każda 
głowica zawiera detektor podczerwieni zdolny do wykrywania 
czołgów lub innych pojazdów wojskowych, znacząco poprawiający 
skuteczność rażenia. 

› SYSTEM OSTRZEGANIA PRZED NAMIERZANIEM LASEROWYM 
–dopracowany do wykrywania promieniowania z celowników lub 
oświetlenia laserowego do zabezpieczenia załóg pojazdów 
wojskowych. 

//  Bezpieczeństwo 

› MATERIAŁY WYBUCHOWE I WYKRYWANIE PRZEMYTU – 
detektory podczerwienie w połączeniu z dedykowanymi laserami i 
optyką mogą być używane do wykrywania materiałów 
wybuchowych, narkotyków lub innego przemytu (np. papierosów). 

› KRYMINALISTYKA – wykrywanie improwizowanych ładunków 
wybuchowych, zapewniają szybką i precyzyjną informację o 
rodzaju użytych materiałów. 

NAJWAŻNIEJSZE APLIKACJE DETEKTORÓW 



VIGO System S.A. 

ul. Poznańska 129/133 
05-850 Ożarów Mazowiecki 

POLSKA 
tel.: +48 22 733 54 10 

faks: +48 22 665 21 55 
email: info@vigo.com.pl 

Dziękujemy za uwagę 

//  Podsumowanie 

› Rozwiązania KET wspierane dzięki PPP Photonics21 

› Możliwość budowania i synchronizowania strategii organizacji 
dzięki pracy w grupach roboczych PPP 

› Budowanie relacji i kształtu wezwań 

› 100% finansowania w projektach Horizon2020 
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