OFERTA PRODUKTOWA
stacjonarne i przenosne przetworniki wilgotnosci względnej
i temperatury,
stacjonarne i przenosne mierniki punktu rosy,
procesowe analizatory wilgotności do stref Ex,
precyzyjne, laboratoryjne mierniki wilgotności z chłodzonym lustrem,
generatory wilgotności oraz systemy kalibracyjne,
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stacjonarne i przenośne analizatory tlenu,
analizatory gazów dwuskładnikowych,
dostępne są również analizatory w wykonaniu Ex.

www.skamer.pl

Lider
w pomiarach wilgotności
i analizie tlenu w gazach

Aktualnie firma Skamer rozpoznawalna jest na rynku jako
ekspert w zakresie pomiaru wilgotności. Dostarczamy urządzenia do pomiaru wilgotności do wielu gałęzi przemysłu.
W szczególności należy wymienić: przemysł gazowniczy, przemysł metalurgiczny, przemysł farmaceutyczny, przemysł
petrochemiczny, producenci gazów technicznych, laboratoria
akredytowane i wiele innych.

Aby zapewnić kompleksowa obsługę dla klientów rozbudowaliśmy nasze laboratorium serwisowe o urządzenia do analizy tlenu. Posiadamy przenośny analizator tlenu z czujnikiem
elektrochemicznym, który pozwala na wykonanie pomiarów
na obiekcie klienta. Laboratorium wyposażamy również butle
z gazami wzorcowymi potrzebnymi do sprawdzania i kalibracji analizatorów tlenu.

Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wilgotnościomierzy Michell Instruments.

W naszym serwisie w Krakowie rozbudowaliśmy laboratorium
wilgotności pozwalające na sprawdzanie różnego rodzaju
czujników wilgotności. Posiadamy przenośny generator
wilgotności względnej, przenośny generator punktu rosy,
precyzyjny miernik wilgotności z chłodzonym lustrem, przenośny miernik wilgotności względnej oraz przenośny miernik
punktu rosy w wykonaniu Ex. Wykonujemy sprawdzenia
wilgotnościomierzy zarówno w naszym serwisie jak i bezpośrednio u klientów.

Od kilku lat posiadamy również w swojej w ofercie analizatory
tlenu produkowane przez Michell Instruments. W 2018 SKAMER-ACM nawiązał współpracę z Analytical Instruments Inc amerykańskim producentem analizatorów tlenu wchodzącym w skład tej samej grupy kapitałowej co Michell Instruments. Dzięki temu znacznie poszerzyła się nasza oferta analizatorów tlenu. Posiadamy w ofercie urządzenia wykorzystujące 3 różne technologie pomiarowe. Są to analizatory z czujnikiem cyrkonowym, analizatory z czujnikiem termo-paramagnetycznym oraz analizatory z czujnikiem elektrochemicznym. Mamy w ofercie urządzenia, które są w stanie mierzyć
zawartość tlenu na poziomie 0.5 ppb ( części na miliard) jak
i takie, które mogą mierzyć na poziomie 100% O2.
Od 25 lat firma SKAMER-ACM jest przedstawicielem Michell
Instruments na terenie Polski. Za promocję marki odpowiedzialny jest krakowski oddział Firmy.

Na początku, działania polegały na promocji urządzeń podczas
targów i konferencji. Opracowaliśmy pełną dokumentację (katalogi, instrukcje obsługi, broszury) w języku polskim. Powstała
również polska strona producenta, www.michell.com/pl
Aktualnie w Krakowie zatrudniamy wykwalifikowanych inżynierów specjalizujących się w przedmiotowej tematyce –
pełne doradztwo techniczne i serwis.

