
Hi15 – vi er på Stand 9520

Når Hi15 industrimessen i MCH Herning afholdes tirsdag-torsdag 22.-24. september vil du finde 

Caltech på stande 9520.

I hal M (automation) er vi på stand M9520. Her finder du vores store program i 

FlukeCalibration med de seneste kalibreringsprodukterne som tex Fluke 6270A trykkalibrator. 

Dette supplerer vi med Michell Instruments udstyr som er førende indenfor fugt, syre, binary 

gasmålning og kalibrering. Vi viser Furness-Controls som er med sit udstyr er specialister på 

Ultra måling lave område differenstryk mellem 0,01 Pa og 20 kPa, lækagedetektering, Laminar 

flowmålere, Luft og gashastighed og volume flow måling.

Det er også her vi præsenterer vores seneste tilskud.

En af dem er Newton4th Ltd. Førende indenfor fremstilling af elektronisk udstyr til en 

verdensomspændende marked.Specialiseret i sofistikeret test udstyr til effektelektronik industri, 

herunder Power Analysatorer, Frekvens Respons analysatorer AC Power Sources, Impedans 

analysatorer og Selektive Level Meter.

   

Top industrie er vi meget stolte at kunde pressentere. TOP INDUSTRIE har været

førende inden for højt tryk og temperatur i 25 år. Vi tilbyder et komplet sortiment af højt tryk 

autoklaver, specialiseret udstyr ved hjælp af tryk, højtryk ventiler, sprøjtepumper med 



kontrolleret flow, afprøvning og analyse bænke og andre enheder under pres specielt designet 

til Forskningscentre og prøvningslaboratorier.

Meriam. Meriam Process Technologies, anerkendt som en førende leverandør af 

instrumentering & test og kalibrering udstyr. udnytte den nyeste udvikling inden for teknologi og 

design, samtidig leverer overlegen ydelse. Specilaiseret til Oil and Gas, kemisk industri, 

automotive, Petrochemical.

Tempsen. TempSen er nu en af de førende udbydere af kold kæde dataloggere i verden, deres 

data logging produkter er i stand til at måle og overvåge temperatur, fugtighed for den 

omgivende, tøris og endda ultralave miljøer, genererer den præcise, pålidelige og beskyttede 

data rapporter til yderligere analyse. Med nem at bruge design og robust ydeevne.

System Vision/Easyread. Det seneste inden for kalibrering og Autokalibrering.

Vi præsenterer vi det brede program i Martelcalibrators. Martel Kalibratorer tilbyder en 

løsningsorienteret tilgang til hver dag kalibrerings problemer. De har innovative designs til 

bærbare kalibratorer, tryk kalibratorer, temperatur kalibratorer, loop kalibratorer og 

multifunktions kalibrator.Innovation omfatter den første håndholdte pres kalibrator med en 

integreret batteridrevet pumpe; den første loop kalibrator med indbygget HART-protokol 

kommunikator og en hel familie af robuste, let at bruge multifunktions kalibratorer, der tilbyder 

mere værdi for dine penge. betjeningselementer såsom libeller, tællere, hjul, hængsler, 

udtræksskinner, rullebaner og hydrauliske komponenter; Stabilus gasfjedre; bølgefjedre mv.

Her fortæller vi om og fremviser eksempler på, hvad vi kan tilbyde fra TMI-Orion. Förende 

indenfor Design og fremstilling af målesystemer til barske industrielle miljøer. Forskning og 

udvikling af teknologiske innovationer til industriel måling. Fremstiller dagaloggers for fysiske 

parametre, real time datatransmission, industri drevet software. Løsninger til proces validering, 

kvalitet Controll og processtyring. Kundanpasset teknik til industrielle måleløsninger

Vi sender vore specialister til Hi15. Hvem sender du og dit firma?

På gensyn og bruge vores frie adgangskort!



Kontakt os på Caltech for mer information……

Hälsningar,

Caltech AB

+45 5386 1033

info@caltech.dk


