Уважаеми Дами и Господа,
"Загорски-ХМ" ЕООД представя на българския пазар следните фирми,
производството и доставката на оборудване за аналитични измервания:

специализирани

SWAN АG - Швейцария

ANALYTICAL INSTRUMENTS

www.swan.ch

Промишлени уреди за измерване и анализ на:
- рН и ОRP измервания
- Измерване на проводимост
- Измерване на кислород във вода
- Измерване на силикати във вода
- Измерване на натрий във вода
- Измерване на фосфати във вода
- Измерване на хидразин във вода
- Измерване на хлор в питейна вода
- Измерване на озон във вода
- Измерване на нитрати във вода

SIGRIST РНОТОМЕТЕR АG – Швейцария
Промишлени фотометри за измерване на мътност,
определяне на различни вещества в течности и газове,
измерване на концентрацията на прах в комини, тунели и
помещения, измерване на петролни продукти във вода.
www.photometer.com
PARTECH LTD - Великобритания

www.partech.co.uk
WaterSam - Германия

www.watersam.com

Стационарни уреди за водни стопанства и пречиствателни
станции:
- Измерване на разтворен кислород
- Измерване на рН
- Измерване на неразтворени твърди вещества
- Измерване на ниво на утайка

Стационарни и преносими пробовземници, с
пропорционално пробонабиране: по време, обем и дебит;
комбинирано по време и обем.
Дозиращи системи с модулна конструкция.
Пробовземници с вакуумни и перисталтични помпи.

Sentry Equipment Corp. – САЩ

http://sentry-equip.com

Компоненти и системи за вземане и подготовка на проби в
цикъла вода/пара.
Пробовземници за продукти от корозия.
Пробовземници за течности.
Пробовземници за газове.
Пробовземници за насипни вещества.
Пробовземници за суспензии.

“Загорски ХМ” ЕООД
6004 Стара Загора, ул.”Августа Траяна” № 17 Б, факс 042/628 914, тел. 042/645 118
http://www.zagorski-chm.com

в

ENOTEC – Германия

www.enotec.de

In-situ анализатори на димни газове.
Бързо и надеждно измерване концентрацията на кислород и
CОe с максимална точност. Модели за малки и големи котли.
Версия за висока температура и запрашеност като пещи за
цимент и изгаряне на отпадъци.

HITECH Instruments – Великобритания
Преносими и стационарни газанализатори за измерване на
кислород, водород, въглероден двуокис, метан и двойни
газови смеси.
Контрол на токсични и запалими газове.
www.hitech-inst.co.uk
MICHELL Instruments – Великобритания

www.michell.com

Хигрометри и уреди, мерещи точка на оросяване
Преносими уреди, мерещи точка на оросяване
Процесни анализатори на влага
Анализатори за измерване точка на оросяване на
въглеводороди за природен газ
Системи за калибриране на влагоизмерители

Flexim – Германия

http://www.flexim.com

Ултразвукови разходомери за течности и газове. Стационарни
и преносими.
Процесни анализатори – ултразвуково измерване на
концентрация и рефрактометрия.

LDI – Естония
Системи за откриване на маслени течове и разливи.
Откриване и изследване на органика във водата.
https://www.ldi.ee
ATEK Sensor – Турция

http://www.ateksensor.com

Цифрови системи за отчитане.
Сензори за налягане.
Нивомери.
Потенциометри.
Блокове за управление.
Енкодери.

"ЗАГОРСКИ-ХМ" ЕООД гарантира оптимален избор конкретно за Вашите цели, доставка и сервизно обслужване на
доставените от нас продукти в България.
С удоволствие ще отговорим на Вашите въпроси и ще Ви подготвим необходимата техническа документация
С Уважение:
инж. Христо Загорски
Управител на "ЗАГОРСКИ -ХМ ЕООД

“Загорски ХМ” ЕООД
6004 Стара Загора, ул.”Августа Траяна” № 17 Б, факс 042/628 914, тел. 042/645 118
http://www.zagorski-chm.com

