

Måle- og analyseløsninger til

marine og havvand
Røggas, partikler, flow, salinitet, fugt? Uanset om du er på en boreplatform, en havvindmølle, et miljøskib eller
et andet industrielt søfartøj, er der parametre, du har behov for at måle og analysere på.

Hold dig opdateret
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af vigtige
nyheder og information om måle- og analyseudstyr til
marine og havvand.

Sådan tager du en repræsentativ prøve - hver gang

Vil du vide mere om vores løsninger til
marine eller havvand?

Kontakt mig
Lars Gjedde
+45 40 68 40 08
lg@cke.dk

Tilfældig eller basal prøvetagning, hvor du blot tager en prøve i en spand eller fra en hane, viser kun,
hvad der er i processtrømmen på det tidspunkt, hvor du tager prøven.
Det betyder, at din prøve ikke siger noget om hele indholdet af din produktion eller proces, men giver
kun et øjebliksbillede.
I denne udgave af CKE INFORMERER præsenterer vi dig for repræsentativ prøvetagning, og hvordan
det ikke blot giver dig retvisende prøver, men også gør din hverdag lettere og mere sikker.

Produkter, der er relevante for løsninger til marine og havmiljø
Saml vandkvalitetsdata, du kan stole på, med udstyr, der er pålideligt,
præcist og let et bruge
Aqua TROLL 500 og Aqua TROLL 600 er fuldt tilpasselige multiparametersonder med udskiftelige sensorer og smartphoneinterface, der leverer nøjagtige data og muliggør forenklet kalibrering, panoramisk datavisning og rapportoprettelse.

Bliv klogere på, hvordan troldene kan hjælpe dig

Automatisk prøvetagning – med Sentry ISOLOK SAA
Sentry producerer prøvetagningsudstyr til alle typer opgaver. ISOLOK SAA er en blandt mange typer samplere, som passer
til forskellige applikationer fra pulvere, granulater og andet tørstof over vand og væsker til tyktflydende stoffer og emulsioner.
Uanset hvilke prøver du har brug for at tage, er der hjælp at hente.

Har du brug for at tage prøver,
bør du tage et kig nærmere på Sentrys samplere
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