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MÅLING & ANALYSE AF GASSER, VÆSKER,
PARTIKLER, FUGT & TEMPERATUR

PRODUKTER
Udstyr til måling og
analyse
Vi tilbyder produkter og udstyr fra nogle af
verdens førende leverandører inden for
måling og analyse af gasser, væsker,
partikler, fugt og temperatur.

LØSNINGER

SERVICE

Hvilken kundegruppe
tilhører du?
Biogasanlæg

Marine & havvand

Energianlæg

Miljømålestationer

Farmaceutisk industri

Power2X

Forbrændingsanlæg

Renluftsteknologi

Forskning

Rensningsanlæg

Kemisk industri

Svømmebade

Klimastyring

Vandværker

Service
Har du brug for reparation af dit måleudstyr,
kalibrering af dine instrumenter eller akut
servicehjælp?
Bestil service/reparation
Bestil kalibrering
Gå til CKE's serviceportal
Få fjernsupport via TeamViewer

Levnedsmidler

Hjem
CKE INFORMERER
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Hvordan holder du dine badegæster
glade?

CKE INFORMERER
om flowmåling på naturgas
om måling på udstødning
om bakterier i vand
om fugt i papir
om TOC i ultrarent vand

Vi forestiller mig, at ét af punkterne er at sikre, at badegæsterne går hjem uden klorlugtende hår og røde øjne pga
overklorering eller med en bacille i systemet pga underklorering.

om repræsentative prøver
om rabat på Chematest

Her har Chematest hjulpet dig i årevis, og i denne udgave af CKE INFORMERER fortæller vi dig mere om den nye generation,
der blev lanceret sidste år; nemlig Chematest 30 og 35.

om grundvand og
overfladevand
om svejserøg
om Service
om CEM-konferencen

Nyt instrument; nye vaner

om Chematest

Vi kender godt det at have brugt et instrument i årevis og været vant til funktionerne for
så at skulle skifte til et opgraderet instrument og vænne sig til de nye funktioner. Det kan
godt tage lidt tid at finde rundt i menuen og vænne sig til ændrede arbejdsgange.

om partikler
om væsker

Derfor har vi optaget en række videoer, der kan hjælpe dig enten i gang eller videre. I
skrivende stund har vi følgende videoer:

om de nye Chematest
om CKE-kortet og

l

Introduktion

l

Udstyr

l

Hovedmenuen

om CKE 25 år

l

Indstilling af sprog

om ammonium-, nitrat- og

l

Eksperttilstand

kloridsensorer

l

Bruger og ID

om Aqua TROLL 600

l

Quickmenu

om magnetitfælden

l

Metodekatalog

om grundvandsmålinger

l

Enheder

biogasløsninger

om NOX -måling

Videoerne tager udgangspunkt i Chematest 35, men passer også til Chematest 30.
Vi lægger løbende yderligere videoer op med gennemgang af flere af funktionerne.

Har du haft en af de nye Chematester i hænderne?
Hvis du endnu ikke har haft en af dem mellem hænderne, kan du møde os på Dansk Svømmebadsteknisk Forenings årsmøde
den 25.-26. marts på Hotel Legoland.
Vi er til stede i netværkspauserne og har taget instrumenterne med, så du kan både se og mærke kvaliteten og forskellen. Du
kan også få en snak med os og stille alle de spørgsmål, du må have på hjerte.
Du får også mulighed for at tale med os om indeklimaet i dine faciliteter. Vi præsenterer nemlig også vores Rotronicinstrumenter, som er skræddersyede til at overvåge indeklimaet i svømme- og sportshaller.

Bemærk, at Dansk Svømmebadsteknisk Forenings årsmødet pga CoVid-19 er flyttet
den 19.-20. august

Vi har her på sitet samlet en helt side dedikeret til vores løsninger til svømmebade. Her kan du læse meget mere om, hvad vi
kan hjælpe dig med.
Husk også, at du kan bestille din Chematest og tilbehør online her på sitet . Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at
kontakte Lars Gjedde.

Bestil SWAN Chematest

Opret servicesag

Gå ikke glip af viden

Har du et produkt, du har
brug for at få serviceret, skal du først
udfylde vores serviceformular.

Let og enkelt bestiller du her din SWAN
Chematest, tilbehør og opfyldning.

om måling og analyse af dine parametre!
Få nyheder og historier inden for dine
interesseområder direkte i din indbakke.

Vores website bruger cookies til at forbedre din oplevelse. Du kan vælge kun at
acceptere de nødvendige, som får sitet til at fungere optimalt.

Om C.K. Environment

Produkter

Løsninger

Acceptér
nødvendige cookies
CKE

C.K. Environment (CKE)
er en danskejet
ingeniørvirksomhed med
domicil i Jonstrup ved
Værløse.

Til gasanalyse

Biogas

Om os

Til væskeanalyse

Energi, kraftværker &
forbrænding

At arbejde hos CKE

Skræddersyede
løsninger

Siden 1994 har CKE
tilbudt løsninger til måling
og analyse af gasser,
væsker, partikler, fugt
og temperatur og er
således blevet kundernes
naturlige valg af
samarbejdspartner og
leverandør af det nyeste
og mest avancerede
måle- og analyseudstyr.

Persondatapolitik
Farmaceutisk industri
Forskning & Universiteter
Kontakt os

Salgs- og
leveringsbetingelser

Indeklima og
klimastyring

Organisation

Bestillingslister

Kemisk industri

Bestil SWAN Chematest

Levnedsmiddelindustri

Hold dig opdateret

Marine & havvand

Via CKE INFORMERER

Download

Miljømåling

Sikkerhedsdatablade og
manualer

Renrum
Svømmebade

Online fjernsupport med
TeamViewer

C.K. Environment A/S

•

Walgerholm 3

•

3500 Værløse

•

Vandmiljø, drikkevand &
vandkvalitet

cke@cke.dk

•

www.cke.dk

•

Tlf. 4498 9906
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