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Skær ned på NOX-afgiften med nyt måleudstyr

Loven om afgift på udledning af kvælstofoxider medfører, at prisen for udledning

stiger til det femdobbelte. Dette kalder på nyt og pålideligt måleudstyr.
Den nye lov åbner mulighed for besparelser for dem, der foretager frivillig måling af udledningen af NO2-ækvivalenter til luften
ved forbrænding.
Eco Physics har lanceret en ny måler, som kombinerer måling af både NOX og O 2.
I vores systemafdeling er NOXO X-måleren også blevet budt velkommen, idet den giver os mulighed for at bygge simplere og
billigere systemer med den samme gode kvalitet som med tidligere komponenter.
Læs om NOxOx-måleren og vores systembygning >>

Bredde og kvalitet
CKEs portefølje spænder bredt. Vores fokus er at levere kvalitetsløsninger inden for
analyse af gasser og væsker - baseret på kundens individuelle behov og budget.
Senest tilføjet til porteføljen er de præcise og brugervenlige gasdetektionsrør fra
Uniphos. I Uniphos' produktportefølje findes der rør til detektion af mange
parametre. Rørene har en en tydelig og skarp indikation af måleresultatet og
aflæses således let. Herudover sker målingen med stor præcision med maksimalt 510% afvigelse.

Bestil Uniphosrørene online
Du kan let og enkelt bestille
gasdetektionsrørene fra
UNIPHOS her på vores
website.
Gå til bestillingssedlen >>

Læs mere om gasdetektionsrørene fra Uniphos >>

Hvad er vigtigt for dig?
Med CKE INFORMERER vil vi give dig mulighed for at få information om produkter,
nyheder og tiltag, der har relevans for lige netop din virksomhed. Derfor målretter
vi vores mails via en række kategorier, og du bestemmer helt selv, hvilke du ønsker
at være tilmeldt.
Foreløbigt kan du tilmelde dig disse kategorier:
l

Biogas

l

Energianlæg, kraftværker og forbrændingsanlæg

l

Indeklima, klimastyring og renluftsteknologi

l

Kemisk industri

l

Svømmebade

Vind en iPad
Når du tilmelder dig en eller
flere kategorier af CKE
INFORMERER, deltager du i
lodtrækningen om en iPad. Vi
udlodder en iPad til to af dem,
der inden 1. marts har tilmeldt
sig.
Tilmeld dig her >>

l

Vandmiljø og vandbehandling

Tilmeld dig den rette kategori >>
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