

Hvilken kundegruppe tilhører du?
Du kan få en skræddersyet løsning ligeså gerne som færdigt udstyr. Og eftersom du her finder analyse- og
måleudstyr til både gasser og væsker, kan du samle dit projekt hos os.
Nedenfor kan du læse lidt om nogle af vores løsninger til:

Kan du ikke helt finde dig selv i
disse områder?
Vi leverer løsninger til mange brancher og
virksomhedstyper. Kontakt os og fortæl os
om dit behov; så finder vi en løsning til dig.

Biogasanlæg
På et biogasanlæg kan det give mening at måle både biogassens sammensætning af metan (CH4), kuldioxid (CO2), ilt (O2) og
svovlbrinte (H2S) samt masseflow efter rådnetankene. Informationerne kan sammen med de øvrige analyseparametre bruges
til at styre rådneprocessen mere præcist og derved opnå en bedre udrådning.

Hvad har du brug for?

Energianlæg, kraftværker & forbrændingsanlæg
Der stilles fra offentlig side en række krav til måling af røggasflow og støvemission fra både våd og tør skorsten. Kraftværker
med en indfyret effekt på 50+ MW er underlagt EN14181 (Large Combustion Plants). Og dermed stilles der ligeledes store
krav til måleudstyret.

Hvad har du brug for?

Farmaceutisk industri
I produktionen af medicinalvarer og i den farmaceutiske industri stilles der en række krav, der er med til at sikre brugernes,
patienternes og forbrugernes sikkerhed og sundhed. Hvorend dit behov er for udstyr til måling og analyse, dokumenterer vi,
at vores udstyr lever op til kravene.

Hvad har du brug for?

Indeklima, klimastyring & renluftsteknologi
Nogle bygninger og lokaler er underlagt strenge krav til indeklimaet. Her skal være en bestemt temperatur og luftfugtighed
for at sikre det, der opbevares her, og undgå at det går til grunde.

Hvad har du brug for?

Levnedsmiddelindustrien
Hvad er der i føde- eller drikkevaren? Hvilken temperatur har den? Hvordan er miljøet i det lokale, føde- eller drikkevaren
produceres og opbevares? Alt det kan let måles og analyseres.

Hvad har du brug for?

Renrumsløsninger
Nogle renrum er mindre laboratorier, mens andre kan være hele produktionsfaciliteter, der dækker flere tusind kvadratmetre.
Og renrummene benyttes i mange forskellige virksomheder inden for alt fra medicinalindustrien og levnedsmiddelindustrien til
produktion af halvledere og elektronik.

Hvad har du brug for?

Svømmebade
Der foregår mere bag kulisserne i en svømmehal, end badegæsterne er klar over. Udover at kloreringen af svømmebadene
skal være nøje doseret, har bademestrene konstant fokus på vandets kvalitet, temperaturen, luftfugtigheden og meget
mere.

Hvad har du brug for?

Vandmiljø, drikkevand & vandkvalitet
I Danmark er vi stolte af vores rene og smagfulde drikkevand. Derfor er der stor fokus på at bevare vores drikkevand i samme
gode kvalitet.

Hvad har du brug for?
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