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O FIRMIE
AEA  TECHNIQUE od 2004 r. importuje i dostarcza na polski rynek 
procesową aparaturę kontrolno-pomiarową renomowanych pro-
ducentów europejskich. Ofertę stanowią przyrządy do ilościowych 
i  jakościowych pomiarów mediów przemysłowych. Świadczymy 
także usługi pomiarowe oraz wynajmu urządzeń.
Proponujemy kompleksową obsługę klienta: analizę potrzeb, do-
radztwo techniczne, uruchomienie i przeszkolenie obsługi, wsparcie 
podczas eksploatacji oraz serwis urządzeń.
Jakość świadczonych usług potwierdza wdrożony w 2018 r. System 
 Zarządzania  Jakością  ISO 9001:2015.

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

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

Bezinwazyjne przepływomierze i ciepłomierze ultradźwiękowe 
KATRONIC  AG,  Niemcy
Urządzenia  KATRONIC dokonują pomiarów za pomocą wysokiej 
jakości sond typu clamp-on. Dzięki bezinwazyjnej technologii po-
miar jest łatwy i bezpieczny. Sondy ze stali nierdzewnej działają 
niezawodnie nawet w najtrudniejszych warunkach. Przepływomierze 
i ciepłomierze  KATflow występują w wersji przenośnej, stacjonarnej 
oraz z certyfikatem  ATEX. Dostępne są też w usłudze wynajmu. 
 � Średnice rurociągów: 10...6500 mm
 � Prędkość cieczy: 0,01…25 m/s
 � Temperatura procesu: –30…+250°C
 � Dokładność: 1% (0,5% z kalibracją)

Przepływomierze, analizatory 
oleju, monitoring smarowania 
KYTOLA  Instruments  Oy,  Finlandia
Firma  KYTOLA jest liderem 
w technice monitorowania prze-
pływu i  analizy jakości oleju 
smarowego oraz producentem 
niezawodnych przepływomierzy. 
Kluczowe zastosowania dotyczą 
przede wszystkim przemysłu pa-
pierniczego, maszynowego, chemicznego i wydobywczego.

W pełni higieniczne pomiary 
właściwości cieczy
SELI  Automatisierungstechnik,  Niemcy
Firma  SELI specjalizuje się w produk-
cji w pełni higienicznych rozwiązań 
pomiarowych dla przemysłu spo-
żywczego. Jej klientami są globalne 
koncerny spożywcze, browary oraz 
zakłady z branży mleczarskiej. Oferta 
obejmuje czujniki mętności, przewod-
ności i poziomu cieczy oraz przetwor-
niki ciśnienia i temperatury.

Procesowa aparatura  
kontrolno-pomiarowa 
TECFLUID  S.A.,  Hiszpania
Firma  TECFLUID jest producentem 
najwyższej jakości aparatury kontro-
lno-pomiarowej przeznaczonej dla 
mediów przemysłowych. Ofertę firmy 
wyróżnia możliwość dostosowania 
produktu do specyficznych potrzeb 
klienta. 

Przetworniki ciśnienia,  
temperatury i poziomu 
Nöding  Messtechnik  GmbH, 
 Niemcy
Firma  Nöding oferuje szeroki za-
kres aparatury do pomiaru ciśnie-
nia, temperatury i poziomu mediów 
przemysłowych. Ponad 40 grup 
produktów daje ponad 20 milio-
nów możliwych kombinacji. Firma 
proponuje optymalne rozwiązania 
– od kontroli napełnienia zbiorników, przez aplikacje higieniczne, 
pomiary agresywnych cieczy w obszarach potencjalnie wybucho-
wych, po zastosowania morskie.

REPREZENTUJEMY


