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In situ zuurstof- en rookgasanalyse
Reduceer emissies en optimaliseer brandstofverbruik met de zeer robuuste 
analysers van Enotec, gebasseerd op de zirkonium oxide techniek.  
Betrouwbare en nauwkeurige metingen in energiecentrales, diverse 
verbrandingsprocessen, cementcentrales en overige productieprocessen. 
Voor verbrandingsprocessen waarbij zuurstofconcentratie een belangrijke 
parameter is voor efficiëntie en het verlagen van de rookgas emissie.

Stofemissie en -immissie metingen
Met hoge gevoeligheid zelfs de laagste stofconcentraties meten,  
zowel kwantitatief (mg/m3) als kwalitatief (%). 
Durag levert analysers voor bijna iedere applicatie:

•  Optische meting (op basis van lichtverstrooiing)
•  Tribo elektrische meting
•  ß-straling 

Gecertificeerd volgends de laatste normen en standaarden  
NEN / EPA / ATEX etc.

Continue gas analyse en in-line TDL
De analysers van Siemens sluiten naadloos aan op de centrale rol van 
gasanalyse in de procesindustrie.  Ook geschikt voor biogas metingen.
Het brede scale analysers bestaat uit:

•  Continue gas analysers NDIR / TC / FID / paramagnetische techniek
•  In-line Tunable Diode Laser (TDL)
•  MicroSAM PGC en Sitrans-CV voor aardgas applicaties

Tunable Diode Laser techniek (TDL)
De robuuste en regelbare diode lasers van SpectraSensors 
maken gebruik van een extractieve techniek voor een stabiel en 
betrouwbaar resultaat. Voor toepassingen in de (petro)chemische 
industrie: H2S, H2O, CO2 in aardgas (gerelateerde) applicaties en C2H2, 
NH3, H2O in Ethyleen applicaties. De techniek geeft een zeer snelle 
respons zonder interferentie van andere componenten, in combinatie 
met een hoge resolutie, stabiliteit en zeer weinig onderhoud.



Electrochemische zuurstof analyse
De electrochemische zuurstof analysers van Teledyne Analytical Instruments 
zijn breed inzetbaar o.a. voor het meten van restzuurstof bij het inertiseren van 
leidingen en tanks. 

De zuurstof analysers zijn geschikt voor gebruik in een veilige zone, in een ATEX 
omgeving en ook beschikbaar in een draagbare variant.

Dichtheid in gas en vloeistof
De robuuste dichtheidsmeters van Thermo Scientific meten de absolute of 
relatieve dichtheid in een gas of vloeistof toepassing. De ATEX gecertificeerde 
meters zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen (in-line, by-pass of met een 
pocket) met temperatuur- en eventueel drukcompensatie. 

Viscositeitsanalyse (in-line en at-line)
De viscositeitsmeter van Sofraser geeft informatie over het productieproces 
waarmee het proces direct kan worden geoptimaliseerd en de 
productkwaliteit wordt gewaarborgd. Meet met deze robuuste en 
onderhoudsvrije analyser naast de dynamische viscositeit ook de 
kinematische viscositeit. De diverse uitvoeringen zijn ATEX gecertificeerd,  
en kunnen onder hoge druk en bij hoge temperaturen toegepast worden. 

In-line Refractie-index en Brix
De refractiemeters van Atago zijn zeer robuust en meten nauwkeurig  
de concentratie (%-gewicht), vloeistofdichtheid (% droge stof), 
Refractie-index (R.I.) of Brix in vloeistoffen en slurries. Toepasbaar 
binnen uiteenlopende industrieën voor productherkenning, 
-samenstelling en bepaling van de productzuiverheid.                                                                                                                               
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Vochtanalyse
De in-line vochtanalyse met de gepatenteerde microgolf techniek van TEWS 
stelt u in staat de kwaliteit van uw producten te waarborgen en verbeteren. 
Door de snelle accurate analyse van het vochtpercentage kunnen ook 
uw droogprocessen optimaal gecontroleerd worden. De sensoren meten 
het vocht in vaste stoffen zowel aan de oppervlakte als in de kern van het 
product. 

Vochtanalyse onafhankelijk van de afmetingen, kleur, bulkdichtheid en 
massa. 

Service & Support
De medewerkers van onze service afdeling zijn VCA gediplomeerd.  

Dankzij uitvoerige trainingen bij onze leveranciers kunnen technische problemen snel  
en vakkundig geïdentificeerd en hersteld worden.

Wij bieden u een totaal aan service en ondersteuning, bestaande uit:

• Kalibratie • Installatie • Onderhoud • Ingebruikname

• Kwalificatie (IQ,OQ,PQ) • Reparatie • Testen

Inventech Benelux BV - Tel. (NL) 0162 - 460404 - Tel. (B) 02 - 4010491
info@inventech.eu - www. inventech.eu IV
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