

Instrumenter til væske- og gasanalyse
CKE rådgiver om og forhandler måle- og analyseudstyr, der dækker et hvert formål inden for analyse af gasser,
væsker, fugt og temperatur. Produkterne er fra førende leverandører i hele verden, og sammen med vores
egen produktion af specialopgaver og systemer kan vi imødekomme både standard og specielle krav, som du har
i din virksomhed.
Du er velkommen til at kontakte vores serviceafdeling, der sørger for reparation og vedligeholdelse af
måleudstyret døgnet rundt.
Har du et konkret projekt, du ønsker sparring på, sidder vi klar til en uforpligtende samtale. Kontakt os på 44 98
99 06 eller mail. Du er også velkommen til at kontakte en af vores medarbejdere direkte.

Har du brug for at måle nogle af disse
parametre i gasser?

Har du brug for at måle nogle af disse
parametre i væsker?

Aldehyder, alkohol, aromatiske forbindelser, CH4,
CO, CO2, dugpunkt, H2O, HCl, HCn, HF, ilt (trace
& procent), ketoner, kulbrinter, masseflow, N2O,
NH3, NO, NO2, NOx, oxider, relativ fugt, SO2, SO 3,
støv, svovlforbindelser, ætere etc.

Ammoniak, ammoniumforbindelser, BOD, brom, COD,
farve, flow, jern, jod, klor, klorid, ledningsevne,
multiparameter produkt-ID, natrium, nitrat, olie i vand
(trace), opløst ilt, ORP, ozon, pH, relativ fugt,
salinitet, silicium, temperatur, TNb, TOC, toksicitet,
turbiditet etc.

Gå til listen over agenturer inden for gasanalyse >>
Gå til listen over agenturer inden for væskeanalyse >>

CKE Systembygning - skræddersyede løsninger
Skræddersyede løsninger og specialopgaver
På vores værksted bygger vi individuelle systemer efter dine ønsker og behov. Vi kan således via vores egen produktion af
specialopgaver og systemer imødekomme både standard og specielle krav.

Læs mere

Vores agenturer inden for gasanalyse
Samplingkomponenter til gasanalyse
Ankersmid Sampling er et belgisk firma, der producerer og leverer samplingkomponenter til gasaanalyse.

Læs mere

Måling og prøvetagning af fine partikler
Dekati Ltd. er specialister i design og produktion af innovativt udstyr til måling og prøvetagning af fine partikler og er som
markedsleder leverandør til hundredvis af kunder verden over.

Læs mere

Måling af nitrøse gasser med fokus på miljø, sundhed og processtyring
Schweiziske ECO PHYSICS udbyder innovative analytiske løsninger til målinger inden for miljø, sundhed og processtyring. De
producerer gasanalysatorer til nitrøse gasser som NO, NO2, NOx og NH3.

Læs mere

Flow- og niveaumåleløsninger til industrielle proces- og
anlægsapplikationer
Fluid Components International (FCI) leverer strømnings- og niveaumålingsløsninger til industrielle proces- og
anlægsapplikationer ved brug af patenterede måleteknologier inden for termisk dispersionsstrømning.

Læs mere

Krævende gasovervågning
Gasmet Technologies leverer løsninger til krævende gasovervågning, såsom kontinuerlig emissionsovervågning,
procesgasanalyse og industriel hygiejne.

Læs mere

Gasanalyseudstyr til alt fra bilindustrien til medicinsk diagnosticering
HORIBA leverer et bredt udvalg af gasanalyseudstyr, instrumenter og systemer til forskellige applikationer fra R&D inden for
bilindustrien, proces- og miljøovervågning, in vitro medicinsk diagnosticering, fremstilling af halvledere over metrologi til en
række videnskabelige målinger.

Læs mere

Præcis måling af dugpunkt
MBW er specialister i måling af dugpunkt. Et MBW-instrument benyttes oftest som en dugpunktsreference, når man ønsker
at kalibrere fugt med lavest mulige usikkerhed. MBW kan med fordel benyttes sammen med en Rotronic Hygrogen 2
temperaturstyret fugtkammer. MBW er Schweizisk og blev grundlagt i 1962.

Læs mere

Slidstærke gasanalysatorer bl.a. til fugtanalyse af medicinsk gas
MEECO er helt i front, når det gælder elektrolytisk fugtanalyse i medicinsk gas. De producerer nemlig fosforpentoxidceller
(P2O5) i overensstemmelse med den europæiske farmakopé.

Læs mere

Avancerede instrumenter til gasovervågning
Irske Monicon specialiserer sig i design, udvikling og production af avancerede instrumenter inden for gasovervågning til en
lang række industrielle formål. Industrifirmaer over hele verden vælger Monicon for deres innovative, omkostningseffektive og
pålidelige instrumenter, som kan klare selv de mest barske miljøer.

Læs mere

Kontinuerlig overvågning af partikelemission i industrielle processer
PCME Ltd er førende specialist i udvikling, produktion og levering af kontinuerlige partikelemissionsmonitorer til industrielle
processer verden over. PCMEs partikelmonitoreringsløsninger imødekommer stringente lovkrav ved at forbedre miljøresultater
og -kontrol, øge anlægseffektivitet og reducere omkostninger.

Læs mere

Gastørring og gasopfugtning
Perma Pure fremstiller produkter til behandling af gas, herunder tørrere, opfugtningsanlæg og komplette prøvesystemer.

Læs mere

Analyse af gasser, vand og måling med specielt fokus på biogas og
landbrug
PRONOVA er specialist inden for analytisk teknologi til analyse af gasser, vand og målinger i landbruget.
Med mange referencer i Danmark og over 2000 installationer i Europa har PRONOVA SSM 6000 vist sin berettigelse som den
bedste, dedikerede måler skabt udelukkende med biogasanlæg for øje.

Læs mere

Fugt- og temperaturmåling af højeste kvalitet
ROTRONIC AG er leverandør af de nyeste fugtmåleinstrumenter af høj kvalitet. Instrumenterne produceres og udvikles på
ROTRONICs hovedkontor i Bassersdorf i Schweiz.

Læs mere

Luftkvalitetsmonitorering og iltmålere til røggas
Teledyne leverer ilt-målere (ultra trace, trace, procent, bærbare, online) til analysatorer til røggas og emissionsmonitorering
og -systemer, procesfotometriske analysatorer (UV, VIS, NIR, IR), CO- og brandbare gasanalysatorer, trace brint og
gasanalysatorer baseret på termisk konduktivitet samt sensorer og detektorer.

Læs mere

Dedikerede sporgasanalysatorer og luftmonitorer
Tiger Optics tilbyder dedikerede sporgasanalysatorer og luftmonitorer til et utal af gasarter, herunder fugt, ammoniak, metan,
ilt, brint , hydrogenfluorid, hydrogenchlorid og formaldehyd. Instrumenterne fungerer i en bred vifte af matricer, herunder
giftige, ætsende og hydride gasser.

Læs mere

Hurtige, enkle og præcise detektionsrør til måling af gasser
Uniphos er blandt de mest fremtrædende producenter, leverandører og eksportører af en gennemprøvet vifte af
gasdetektorer. Grundet deres brugervenlighed og præcision har Uniphos’ produkter en stor kundegruppe verden over.

Læs mere

Vores agenturer inden for væskeanalyse
In-situ vandovervågning med innovative og præcise løsninger
In-Situ® Inc. er blandt de førende producenter af instrumenter til in-situ (på stedet) vandovervågning. De leverer innovative
løsninger til naturlige akvatiske systemer, og deres produkter giver præcise resultater og sikrer pålidelig drift, selv under barske
forhold.

Læs mere

Telemetrisystemer og fleksible loggere til vandovervågning
Engelske Isodaq udvikler og producerer telemetrisystemer og fleksible loggere, der kommunikerer Sdi-12 eller modbus med
sensorer, til overvågning af vand og miljø på afsides steder.

Læs mere

Online analysatorer til måling af sumparametre i vand
Tyske LAR Process Analysers AG er blandt de førende leverandører af online analysatorer til måling af sumparametre i vand.

Læs mere

Vandanalyse af damp/vandfase
Sentry er leverandør af samplingkomponenter til vandanalyse af damp/vandfase enten som enkeltkomponenter eller som
færdige systemer. Deres produktprogram omfatter også direkte samplere til alle slags faste stoffer i industrien, herunder også
enheder til medicinalindustrien og fødevarerindustrien.

Læs mere

Kvalitetsinstrumenter til gas- og væskeanalyse
SIGRIST producerer en række kvalitetsinstrumenter, som alle bygger på et optisk måleprincip, til fortsat overvågning af
sikkerhed, renhed og kvalitet. Uanset om du har behov for måling af turbiditet, olie i vand eller støv, kan SIGRIST levere et
instrument, der er tilpasset din specifikke proces.

Læs mere

Førende analyseinstrumenter til måling af væsker og vandkvalitet
SWAN er en af de førende producenter af analyseinstrumenter til måling i væsker. De udvikler og producerer
procesanalyseinstrumenter til monitorering af vandkvalitet. Oprindeligt fokuserede de på svømmebads- og
brugsvandsapplikationer samt spildevandsrensning, mens der nu i deres portefølje indgår instrumenter med fokus på mange
øvrige vandkvalitetsparametre.

Læs mere
http://cke.dk/produkter.aspx?LayoutTemplate=Designs/cke-bootstrap/printpdf.html

