
Cégünkről 

Küldetésünk Számos gyártó cég változatos mérési elven működő analitikai és/vagy 
finommechanikai mérőműszereivel szerzett két évtizedes tapasztalataink alapján 
– jól képzett munkatársainkkal – igyekszünk teljeskörű szolgáltatást nyújtani a 
feladat megfogalmazásától az eszközök és metodikák kiválasztásán keresztül az 
üzembehelyezésig, és a javító-karbantartó utógondozásig. ` Elvünk, hogy 
megbízóinktól minden olyan méréstechnikával kapcsolatos feladatot átvállaljunk, 
ami nem a műszer üzemeltetőjének fő feladatához tartozik. 

Mi megyünk a feladathoz, nem a feladat jön hozzánk: A berendezések 
javítását, karbantartását lehetőség szerint a helyszínen végezzük. 

Ami megoldhatatlannak látszik, azt is igyekszünk megoldani! Csak egy e-
mail vagy telefon, és megyünk. 

    

    

Háttér Gyártókkal és kereskedő cégekkel való megállapodások alapján vállaljuk 
országos hatáskörrel műszerek és anyagvizsgálati eszközök, laboratóriumi 
felszerelések 

• kereskedelmét, 
• karbantartását és javítását (helyszínen is!), 
• kereskedelmi és méréstechnikai tanácsadást, 
• kalibrálást. 

Foglalkozunk továbbá vegyipari, olajipari gépészet területén szivattyúk, 
áramlásmérők és olajkár elhárító berendezések, felitató anyagok 
kereskedelmével. 

Felsőfokú végzettséggel rendelkező fejlesztő mérnökeink vállalják, hogy az Ön 
egyedi analitikai igényeinek legjobban megfelelő és egyben legkedvezőbb árú 
megoldást keresik meg, szükség esetén egyedi műszert illetve szoftvert 
fejlesztenek. Forduljon hozzánk bizalommal! 

Az ország egész területén több száz műszer rendszeres gondozását végezzük. 

2004-ben cégünk megszerezte az ISO 9001:2001 tanúsítványt. Minőségirányítási 
rendszerünket azóta is a TÜV felügyeli. 

    

Kiemelt Termékek 

Maselli 

Ipari refraktométer kiemelkedő ár/érték aránnyal; válasz a legtöbb 
folyamatüzemű alkalmazás számára.  

Alkalmazás: Folyékony termékek mérése folyamatüzemben a feldolgozóipar 
számára (élelmiszeripar, vegyipar, textilipar, petrokémia ipar, stb.) 



folyamatos vagy szakaszos technológiával. 

Maselli 
Refraktométer fermentációhoz, fehér-vörösbor és sör 
Valós időben méri a cukor koncentrációt, így könnyen szabályozható a 
fermentáció,  rendkívül precíz, figyeli és riaszt anomália esetében, közvetlenül 
csatlakoztatható a fermentálóra 
 

Oread 
Csőtörés javító gyorssegély szett 
Javasolt használat: csőtörés esetére, 10 másodpercig vízben kell tartani az 
üveggyapot foltozóanyagot, epoxy gitt segítségével csőre formázva 20 – 30 perc 
alatt reakcióba lép és poliuretán védőréteget képez PVC-vel, vassal, acéllal, 
rézzel, betonnal, üveggyapottal, galvanizált csővel, főbb vegyi anyagoknak 
ellenáll 
 

Oread 
Olaj felitató lap: gépek, csőcsatlakozások helyén csepegő, szivárgó olaj 
felitatása, illetve víz felszínéről a felúszó olajszennyezés eltávolítása. Víztaszító, 
úszik a víz felszínén.  
 

LiYang 
Veszélyes és vegyi anyag felitató rostlap:  (2.2 HOS-MAT) 
sárga, polipropilén gyapotból készül, képes felszívni sav, lúg, hűtőfolyadék 
foltokat miközben, azokkal nem lép reakcióba, lyukacsos, perforált. 
előnyök: alkalmas petróleum alapú, nem agresszív vegyi anyagok és vízbázisú 
anyagok felszívására is, így nem kell többféle felitatót tárolni és alkalmazni 
 

Aalborg 
 rotaméter család – gázhoz és folyadékhoz 
65mm és 150 mm csőhosszal 

• Egy vagy többcsöves, illetve gázkeverő kialakítás, 
• Relatív vagy közvetlen leolvasású skálával, 
• Különböző gázokra, 



• Korrozív környezetbe PTFE kivitel, 

Aalborg 
Termikus elven mérők (GFC, DFC, AFC sorozat)gázhoz 

• Távmérés és távszabályzás lehetősége 
• Áramlás, hőmérséklet,  nyomás kijelzéssel 
• Laboratóriumi méretektől ipari méretekig 

Vortex elven mérők 
• áramlási akadály előtt és után kialakuló örvények nyomás 

oszcillációjának detektálása, 
• Ipari kivitel, helyi kijelzés és távmérés lehetősége, 
• Közeg: folyadék, gőz, gáz, 
• Nyomás max. 103 bar, hőmérséklet max. 316 C fok, 
• Áramlási tartomány folyadékra: 9225 L/perc, levegőre: 1600 m3/perc, 

telített gőzre: 92,7 tonna/óra 
• Szerelési irány független (vízszintes, dőlt, függőleges) 

Aalborg 
Szelep család 

• általános célú szelep család 
• precíziós mérő szelep család 
• adagoló szelep család 
• léptetőmotoros szelep család 
• bronz, rozsdamentes acél (316) és PTFE kivitel 

 

Arctiko 
ULUF 850 Ultramélyhűtő 
(min/max: -40°C/-85°C) 

• Mikroprocesszoros vezérlés 
• Digitális kijelző 
• Hang- és fényriasztások 
• Opcionális távriasztás 
• Integrált adatrögzítés 
• 48 órás akkumulátoros adatvédelem 



• Egykompresszoros 
• Rendkívül energiatakarékos 
• Alacsony zajszint 
• Hőszigetelt belső ajtók 
• Kerekek és zárható ajtó 
• Ergonómikus tároló polcok 
• Fűtött ajtókeret és vákumszelep 

 

Baoding 
BT/SÁllítható sebességű Perisztaltikus Pumpa 
Tulajdonságok: billentyűzetről irányítható forgató sebesség, megfordítható irány, 
start / stop funkció, mérettől függően az áramlási érték 0.00016~2300 ml / min 
között helyezkedik el 
 

PlasLabs 
GloveBox 815 - Asztali kesztyűs fülke 

• Teljes átlátszóságot biztosító ívelt felső egység 
• tökéletes, légmentes, és rugalmas zárást biztosító gél 
• tömítés az alsó és felső rész között. 
• inert gáz atmoszférájú, illetve steril munkahely 
• zsilip kamra az anyagoknak és eszközöknek ki,- és bejuttatására a belső 

légtér megzavarása nélkül. (Mérete: 30 cm átmárő) 
• opcionális HEPA filterrel biztosítható, hogy a csíramentes munkatér, 

valamint az, hogy fertőző anyagok a munkatérből ne juthassanak a 
környezetbe. 

• Légmentesen záró Latex vagy neoprene hosszúszárú kesztyűk szabad 
mozgást biztosítanak a munkavégzéshez. 

    

   

 
Vikoma 

Környezethelyreállító termékek  
• Ipari- és vízvédelmi olajleválasztó berendezések 
• tárcsás és bukógátas olajleválasztók, 
• hordozható diesel-motoros szivattyúk, 
• úszó terelőfalak, 
• abszorbens anyagok 

Felfújható terelőfalak állóvizekre és folyókra 

 
• Gyors, egyszerű alkalmazhatóság 
• kiváló hullámkövető képességet  



• Gyorscsatlakozókkal tetszőleges hossz alakítható ki 
Tárcsás olaj-lefölözők 

 
Vízfelszíni olajszennyeződés szelektív eltávolítására szolgálnak (<2% 
víztartalommal). A komplett rendszer a dízelmotoros hidraulikus hajtást, a 
lefölözött olajszennyezés szállítását végző szivattyút és az összekötő csövezetet 
is tartalmazza. 
 
Bukógátas lefölözők 

 
• Lapos kialakítása, könnyű aluminium anyaga miatt nehezen elérhető 

helyeken is alkalmazható 
• Egyszerű szerkezet, könnyen szállítható 
• Karbantartásmentes működés: a lefölözőfejben nincsenek mozgó 

alkatrészek 
Hordozható vákuumos zagyfelszívók 

 
• A MiniVac rendszert nehezen elérhető területek gyors megtisztítására 

fejlesztették 
• 24 m³/h szennyeződés eltávolítási ráta 
• Könnyű kialakítása miatt 2 személy tudja mozgatni 
• Moduláris kialakítás 
• Biztonságosan alkalmazható a legtöbb katasztrófa helyzetben 
• Kompakt kialakítás miatt kis helyen tárolható, könnyen szállítható 

 

    

Kiemelt 
megbízóink 

• EGIS Nyrt. 
• Linde Magyarország Nyrt, 
• Zoltek Zrt, 
• Tokaj Kereskedőház Zrt, 
• Debreceni Egyetem, 
• Pécsi Egyetem, 
• Semmelweis Egyetem, 
• Szent István Egyetem, 
• Országos Vérellátó Szolgálat, 
• Országos Vízügyi Igazgatóság, 

• MOL Nyrt. 
• OVIT Zrt. 
• RICHTER GEDEON Nyrt. 
• SANOFI AVENTIS (Chinoin) 

Zrt. 
• SIO-ECKES Kft. 
• TEVA Gyógyszergyár 

(Biogál) Zrt. 
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