
 

 

Clamp-On ultralydsmåleren TFX-5000 nu med Ethernet
 

 
 

 

I mange produktionsprocesser og applikationer indenfor
vand-og spildevand begynder EtherNet IP at være
standard, når instrumenter og sensorer skal forbindes til
PLC og DSC systemer, især hvor Allen-Bradley Logix
kontroller er installeret.

Vores nye TFX-5000 flow- eller energimåler vil være et
godt valg til disse processer og applikationer.

Læs mere HER

 

Magnetisk induktive flowmålere med nyt og ensartet design
 

 

Vores producent Badger Meter omstrukturer som vores Magnetisk Induktive flowmålere får et nyt
design, som betyder et ensartethed i hele verden og derved nemmere at betjene kunderne.

M1000 findes i størrelser DN6-DN500 og til attraktiv priser.

http://loewener.dk/segmenter/proces/
http://loewener.dk/segmenter/proces/
https://loewener.dk/produkter/clamp-on-ultralyds-flow-og-energi-maaler-tfx-5000/
https://loewener.dk/produkter/clamp-on-ultralyds-flow-og-energi-maaler-tfx-5000/
https://loewener.dk/segmenter/proces/flow-og-instrumentering/flowmaalere/flowmaaler-til-vaesker/magnetisk-induktiv-flowmaaler/


M2000 findes i størrelser DN6-DN2000, har en høj nøjagtighed og med Modbus, Hart, Profibus
DP og M-Bus.

M5000 findes i størrelser DN6-DN300/500, høj nøjagtighed på +/- 0,20% af aktuelle flow og i
EX-versioner.

Læs mere om dem HER
 

Flytbar ozon vandproduktion
 

Gasarten ozon opløst i vand, er en attraktiv alternativ til kendte
desinfektionsmidler til desinfektion af sanitære overflader
indenfor fødevareindustrien, grøntsagsproduktion, fisk-og
skaldyr og indenfor kødproduktion.

Med den nye flytbare serie PC3 fra Evoqua har ozon
vandproduktion aldrig været nemmere. Serien PC3 er en nem
plug & play enhed med en høj desinfektion rate på 36 gram per
time. Den flytbare enhed er ideal de steder, hvor man ønsker at
supplere den eksisterende sanitære proces.

Læs mere HER

 

 

Universalt digital manometer
 

 

DIM 20 er et digitalt universiel manometer med
kunstofhus og medieberørte dele i AISI 304.
Måleområder er forskellige og går op til 700 bar med
min/max memory og et 360º roterbar display.

Kan anvendes til luft og væsker og applikationer indenfor
pumper, kompressorer, hydrauliske systemer og
procesudstyr.

Læs mere HER

https://loewener.dk/segmenter/proces/flow-og-instrumentering/flowmaalere/flowmaaler-til-vaesker/magnetisk-induktiv-flowmaaler/
https://loewener.dk/produkter/flytbar-ozon-vandproduktion/
https://loewener.dk/produkter/flytbar-ozon-vandproduktion/
https://loewener.dk/produkter/digitalt-universiel-manometer/
https://loewener.dk/produkter/digitalt-universiel-manometer/


 

TILBUD
 

 

Væskeringsvakuumpumpe med
multimotor.
Væskeringsvakuumpumpe TRMX 257/1-RX med 2,2 kW
motor, 54 m3/timen og slutvakuum 33 mbarA.
Pumpen er en ny konstruktion, som betyder lavere
forbrug af servicevand, lavere støjniveau og højere
ydelse.

TILBUD DKK 8.000,-

Læs mere HER
 
 

 

In-Line ultralydsmåler Flowmax 44i
Til måling af flow i væsker som fx demi vand og olier.
1” tilslutning og 3,5 – 60 liter per minut.

TILBUD DKK 5.000,-

Læs mere HER
 

 

 
 

 

Se alle vores tilbud HER
 

https://loewener.dk/produkter/vaeskeringsvakuumpumpe-med-multimotor-type-trmx-257-1-rx/
https://loewener.dk/produkter/vaeskeringsvakuumpumpe-med-multimotor-type-trmx-257-1-rx/
https://loewener.dk/produkter/in-line-ultralydsflowmaler/
https://loewener.dk/produkter/in-line-ultralydsflowmaler/
https://loewener.dk/proces/tilbud/


 

Find din kontaktperson her
 

Produktchef,
Instrumentering
Danilo Chiappini
Mobil: +45 40 643 029
Email: dc@loewener.dk

 

Markedschef, Vakuum
og Instrument
Lars Nissen-Petersen
Mobil: +45 40 643 005
Email: lnp@loewener.dk

 

Intern salgssupporter
Anja Bidstrup
Telefon:+45 43 200 353
Email: ab@loewener.dk

 

Ekstern salg, Pumper
Kenneth J. Andersen
Mobil nr.: +45 22 685 980
E-mail: kja@loewener.dk

   

 

 

Ønsker du service på eksisterende målere, pumper
eller vakuum-systemer og/eller en aftale i form af en
servicekontrakt, kontakt:
Serviceleder Brian Laursen
Telefon: +45 43 200 325
E-mail: bl@loewener.dk



 

Løwener Gruppen arbejder indenfor 4 områder, se nedenfor:
 

Procesteknik

 

Industriteknik

 

Værkstedsteknik

 

Entreprenør
 

 
 

Løwener tager GDPR-persondataforordningen seriøst. Klik HER for information om Løweners
registrering, opbevaring og brug af kundedata.

Alle nævnte priser er ekskl. moms og ab lager Glostrup. Tilbuddene gælder til og med 30.
september 2020.
 

Se vores salgs- og leveringsbetingelser HER
 
Afmeld nyhedsbrev

http://loewener.dk/segmenter/proces/
http://loewener.dk/segmenter/industri/
http://loewener.dk/segmenter/vaerksted/
http://loewener.dk/segmenter/entreprenoer/
https://loewener.dk/om-os/registrering-kunders-persondata-betingelser/
https://www.facebook.com/V-L%C3%B8wener-AS-461046010583872/
https://www.linkedin.com/company/328050?trk=tyah&amp;trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A328050%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1448284726233%2Ctas%3Al%C3%B8wener
https://www.youtube.com/channel/UCocCzAidFOJp5JyC7tBn5nQ
https://loewener.dk/om-os/forretningsbetingelser/
https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?aem=mieiakiausakkcmqaecumgamumgkagom&wrm=fmeld_nyhedsbrev
https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?aem=mieiakiausakkcmqaecumgamumgkagom&wrm=fmeld_nyhedsbrev
https://v5.b2bdoc.net/App/Start.aspx?aem=mieiakiausakkcmqaecumgamumgkagom&wrm=fmeld_nyhedsbrev

