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O FIRMIE
AEA  TECHNIQUE  Sp. z o.o. ma 17-letnie doświadczenie jako im-
porter i dystrybutor procesowej aparatury kontrolno-pomiarowej 
renomowanych producentów europejskich.
Dostarczamy rozwiązania do optymalizacji procesów – głównie sta-
nowią je przyrządy do pomiarów ilościowych oraz jakościowych 
mediów przemysłowych. Oferujemy również usługi pomiarowe 
oraz możliwość wypożyczenia przyrządów.
Zespół naszych inżynierów zapewnia wsparcie w trakcie całego 
procesu wdrożenia rozwiązania, począwszy od analizy potrzeb 
i  doradztwa technicznego, poprzez dostawę, uruchomienie 
i przeszkolenie obsługi, aż po późniejszą eksploatację urządzeń. 
Dostarczane przez nas rozwiązania stosowane są w wielu bran-
żach, głównie takich jak: chemiczna, energetyczna, spożywcza, 
papiernicza, budowa maszyn czy wodno-ściekowa. 
Dbamy o jakość obsługi naszych klientów, co potwierdza wdrożony 
w 2018 r. System  Zarządzania  Jakością  ISO 9001:2015.
Reprezentujemy europejskich producentów: TECFLUID, 
 KATRONIC,  KYTOLA,  FLOW-MON,  SONOTEC,  ATMI,  NOEDING,  MIB.

PRODUKTY
 � Przepływomierze, sygnalizatory
i wskaźniki przepływu
 � Sondy do pomiaru i sygnalizacji poziomu
 � Przetworniki i sygnalizatory ciśnienia
 � Czujniki i sygnalizatory temperatury
 � Analizatory jakości oleju in-line
 � Konduktometry in-line
 �Mętnościomierze in-line

USŁUGI
 � Doradztwo, szkolenia, serwis
 � Pomiary przepływu
 �Wynajem i testy urządzeń

Przepływomierze  i ciepłomierze  ultradźwiękowe  bezinwazyjne
Szybki, łatwy i nieskomplikowany pomiar przepływu
Katronic AG, Niemcy
Przepływomierze ultradźwiękowe  Katronic 
dokonują pomiarów na rurach ze wszystkich 
standardowych materiałów, są odpowiednie dla 

wody, ale też chemikaliów oraz ścieków. Przetworniki wykonano ze 
stali nierdzewnej, dzięki czemu wytrzymują najtrudniejsze warunki 
środowiskowe oraz zapewniają długotrwałą i bezawaryjną pracę. 
Zakres mierzonych średnic rurociągów: 10–6500 mm, prędkości 
0,01…25 m/s, powtarzalność 0,15%. Dostępne są wersje przenośne 
i stacjonarne oraz z certyfikatem  ATEX.

Przepływomierze, analizatory 
oleju, monitoring smarowania 
Kytola  Instruments,  Finlandia
Firma  Kytola jest liderem w tech-
nice monitorowania przepływu 
i jakości olejów smarnych oraz 
producentem doskonałej jako-
ści, niezawodnych przepływo-
mierzy. Kluczowe zastosowania 
tych przyrządów odnaleźć moż-
na przede wszystkim w przemy-
śle papierniczym, maszynowym, 
chemicznym, wydobywczym 
i rolnictwie. Marka  Kytola ozna-
cza niezawodne i  innowacyjne 
urządzenia do pomiaru przepływu, monitorowania i sterowania, 
dostarczane klientom na całym świecie. 

W pełni higieniczne pomiary właściwości cieczy
SELI  Automatisierungstechnik,  Niemcy
Firma  SELI specjalizuje się w automa-
tyzacji procesów oraz w rozwiązaniach 
pomiarowych przeznaczonych przede 
wszystkim dla przemysłu spożywcze-
go, w wykonaniu w pełni higienicznym. 
Obecnie należy do grona najbardziej 
innowacyjnych producentów inteligent-
nych technologii pomiarowych. Klientami 
 SELI są globalne koncerny spożywcze, 
browary, jak również firmy o innym pro-
filu produkcji przemysłowej. W ofercie 
znajdują się mętnościomierze i konduk-
tometry in-line, przetworniki ciśnienia, 
przetworniki temperatury, sondy i czujniki poziomu cieczy.

Procesowa aparatura  
kontrolno-pomiarowa 
TECFLUID  S.A.,  Hiszpania
Firma  TECFLUID  S.A. produkuje wyso-
kiej jakości przyrządy do pomiaru oraz 
sygnalizacji przepływu i poziomu me-
diów przemysłowych. Jakość tych urzą-
dzeń jest porównywalna z produktami 
najbardziej uznanych i zaawansowanych 
technologicznie firm międzynarodo-
wych. Ofertę firmy  TECFLUID wyróżnia 
możliwość dostosowania produktu do 
specyficznych potrzeb klienta. 
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