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Tehnică de măsurare pentru analiza
gazelor de ardere/de proces



Messtechnik EHEIM GmbH

Înființarea societății 1996

10...20 de angajați

400.000-500.000 € cifră de afaceri/an

Analizoare de gaze arse și gaze de proces (la 
locație)

Personal de specialitate cu peste 20 de ani de 
experiență

Dezvoltare, producție, vânzări, service

Schwaigern (BW)



Messtechnik EHEIM GmbH

Durată de viață ridicată a tehnicii de măsurare                           
(20 de ani și mai mult)

Ajustare specifică clientului

Tehnică de măsurare stabilă termic prin încălzire internă

Compensarea sensibilităților încrucișate 

Funcție automată de protecție pentru senzori (COH2S)

Se pot utiliza simultan până la 7 senzori de gaz

Particularităţi



Piața-ținră România

Prelucrarea energetică a gazelor de ardere

Economisirea resurselor precum petrolul/gazul/combustibilii 
solizi

Consolidarea de parteneriate de vânzări și comerciale

Obținerea de noi clienți

Obiective:

Parteneri potențiali:

Meseriași în domeniul încălzirii

Industria producătoare

Producători de energie



Messtechnik EHEIM GmbH

1996

2002

2006

Analiza gazelor de ardere Analiza proceselor
Unități de fermentare
Biotehnologie
Deșeuri
Staţie de epurare
Gazeificatoare de lemn

Instalații de ardere
Centrala de cogenerare

Aplicații speciale

2019



VISIT 01 L/LR

Analizorul

de gaze portabil 

pentru:

la instalații de ardere a gazelor

la instalații de încălzire pe ulei

la instalații de încălzire pe biomasă

Service



VISIT 05 k

Analizorul 

de gaze portabil 

pentru:

la instalații de ardere a gazelor

la instalații de încălzire pe ulei

la instalații de încălzire pe biomasă

Service



VISIT 02 S

Analizorul 

de gaze portabil 

pentru:

Dezvoltarea

Punerea în funcţiune

Optimizarea

instalațiilor de ardere



VISIT 07 

Dispozitiv 

multifuncțional 

manual

pentru măsurarea:

Presiunii

Temperaturii

Debitului

Concentrației gazelor 

Scurgerilor



VISIT 08/09

VISIT 08
Manometru

Domenii de măsurare:

Rezoluție +/- 10 hPa        0,1 Pa

Rezoluție +/- 100 hPa         1 Pa

Rezoluție +/- 1 bar       0,1 mbari

Rezoluție +/- 3,5 bari       1 mbari

VISIT 09
9

Pentru detectarea scurgerilor

la conductele pentru gaze 

combustibile 

0 – 10.000 ppm pentru gaze naturale 

(E, LL) și biogaze 



Alte sisteme de 
măsurare

● Tehnică de măsurare staționară 

pentru instalații industriale

● Tehnică de măsurare mobilă și staționară pentru instalații de biogaz, 

instalații pentru gaze de canalizare și instalații pentru gaze din 
depozitele de reziduuri

● Tehnică de măsurare pentru instalații de gazificare a lemnului în 

domeniul service și dezvoltare



Extinderea pe alte piețe prin prezența la târguri, pe internet etc., în țări 

precum

 China
 Tailanda
 Grecia 
 Turcia
 Italia
 Franţa
 Olanda
 Etc.

Proiecte de referință



Dotarea serviciului clienți pentru uzine al societăților 
precum, de ex.

 Viessmann (Germania, Austria)

 Fröling (Austria, Franța, Germania)

 Windhager (Austria, Germania)

 ETA (Austria)

 Alți producători de instalații de încălzire

Proiecte de referință



 Tehnică staționară de măsurare a biogazului în 
Tailanda și China 

 Prelegeri la Universități și Facultăți din Europa și 
Asia

 Tehnică mobilă de măsurare în domeniul service-
ului și al serviciului clienți în Europa

Proiecte de referință



Messtechnik EHEIM GmbH

Analiza gazelor arse - sisteme de 
măsurare
Hauffstraße 23
D-74193 Schwaigern

Tel.: (+49) 7138 - 92 05 10
Fax: (+49) 7138 - 92 05 12

info@messtechnik-eheim.de
www.messtechnik-eheim.de

Vă mulţumim pentru 
atenţia acordată!

mailto:info@messtechnik-eheim.de

