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ENOTEC 

Германската компания ENOTEC е специализирана в производството на 
газанализатори за управление на горивни процеси и мониторинг на емисии. 
Компанията има близо 40-годишен опит в мониторинга на горивните процеси, 
като продуктите й са съобразени с конкретните специфики и изсквания на 
всички отрасли от индустрията и енергетиката. Анализаторите на ENOTEC се 
открояват с редица предимства пред конкурентите си: Измерването се 
извършва InSitu, т.е. времето за реакция на инструмента е изключително кратко 
и не е нужно изграждане на пробовземна система. Циркониевата клетка, която 
е основен елемент в анализаторите за управление на горивни процеси, не 
изисква ежегодна подмяна, за разлика от повечето конкурентни решения. 

 

Продукти 

OXITEC® 5000 
Анализаторите OXITEC 5000 са еталон за 
всички InSitu кислородни анализатори на 
пазара. Ненадмината им здравина, време 
за реакция, точността и гъвкавостта ги 
правят основен избор при почти всички 
горивни процеси и в системите за 
непрекъснат контрол на емисиите – дори 
при най-агресивните процеси. 
 

 
 

 

COMTEC® 6000 
COMTEC 6000 измерва O2 и COe InSitu! 
Това позволява контрол на горивния 
процес с висока точност и в реално време. 
COe сензорът измерва всички неизгорени 
компоненти (CO, H2, Cx, Hy), което дава 
възможност за фина настройка на 
процеса, в резултат на което се намаляват 
разхода на гориво и вредните емисии. 

CEMTEC® 

Патентован InSitu анализатор на 
горивните процеси за пещите в 
циментовата индустрия – едно от най-
сложните приложения в индустрията! 
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SILOTEC® 8000 
Проектиран за непрекъснат 
мониторинг в силози, в които се 
съхраняват вещества, при които 
съществува опасност от 
самозапалване или вътрешно тлеене, 
което може да доведе до 
унищожаване на продукцията, както и 
на самия силоз. 
SILOTEC 8000 отговаря на 
изискванията на ATEX и гарантира 
дългосрочна работа без необходимост 
от поддръжка. По време на работа 
анализаторът следи стойностите на 
CO и на O2 в силоза. Устройството се 
монтира в най-високата част на 
силоза, което гарантира изключително 
бързо време за реакция. 

 

ENSITU® 7000 

Бюджетно решение, подходящо за 
малки и средни пещи. Използва се 
същата доказана технология като при 
анализаторите OXITEC®. 

 
AQUATEC®  

AQUATEC® позволява бързо и 
надеждно измерване на параметрите 
на процеса и намаляване на времето 
за сушене. Благодарение на този 
инструмент енергийната ефективност, 
производственият капацитет и  
качеството на продукцията могат да 
бъдат подобрени. 
AQUATEC се използва при 
производството на тютюневи изделия, 
дървесина, строителни материали 
(гипсокартон) и други. 

 

 

Представител на ENOTEC за България: 
фирма „Загорски ХМ“ ЕООД 


