VIETNAM
ĐEM BRONKHORST ĐẾN GẦN QUÝ VỊ HƠN TRONG
KHU VỰC CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG
Công ty hàng đầu trong lĩnh vực đo lường và kiểm soát dòng
lưu lượng
Có trụ sở tại Singapore, Bronkhorst APAC thuộc quyền sở hữu của
Bronkhorst High-tec B.V Hà Lan. Chuyên cung cấp, tư vấn, ứng dụng kỹ
thuật vào sản xuất, hỗ trợ bán hàng và cung cấp dịch vụ hậu mãi sau
bán hàng. Những dòng sản phẩm mang tính chuyên môn cao như thiết
bị đo lường và kiểm soát lưu lượng khí và chất lỏng, đo lường và kiểm
soát áp suất, các hệ thống tạo hơi, giải pháp nhà sản xuất thiết bị gốc
(OEM) và thiết bị hiệu chuẩn.
Chúng tôi phát triển và sản xuất các giải pháp xử lý chất lỏng dòng kiệt
thông minh, bền vững và tùy chỉnh theo khách hàng, từ trụ sở năng
động của công ty tại Ruurlo thuộc vùng Achterhoek, Hà Lan. Các dụng
cụ đo và van điều chỉnh lưu lượng chính xác, đáng tin cậy của chúng tôi
dành cho chất lỏng và chất khí được sử dụng tại các phòng thí nghiệm,
bàn thử nghiệm, máy móc và nhiều ngành công nghiệp.

Chất Khí

Chất Lỏng

Khoảng lưu lượng (trên cơ sở không khí)
Nhỏ nhất 0…0,7 mln/phút, lớn nhất 0…11.000 m3n/giờ
✓ Đo tín hiệu nhanh và chính xác
✓ Giao tiếp tương tự và kỹ thuật số (mạng cục bộ eldbus)

Khoảng lưu lượng (trên cơ sở nước)
Nhỏ nhất 0…100 mg/giờ, lớn nhất 0…600 kg/giờ
✓ Đo tín hiệu nhanh và chính xác
✓ Giao tiếp tương tự và kỹ thuật số (mạng cục bộ eldbus)

✓ Dễ dàng lắp đặt tại nhiều vị trí
✓ Có thể thiết kế tùy chỉnh theo khách hàng khi có yêu cầu
✓ Vỏ IP65 với hỗ trợ ATEX Zone 2 tùy chọn

✓ Dễ dàng lắp đặt tại nhiều vị trí
✓ Vỏ IP65 tùy chọn và phê duyệt ATEX Zone 2
✓ Các dụng cụ Coriolis đo dòng lưu lượng nhỏ nhất thế giới

✓ Khoảng áp suất lên đến 700 bar
✓ ATEX tùy chọn được phê duyệt cho Zone 1

✓ Dụng cụ đo chất lỏng bằng từ trường, lốc xoáy và siêu âm sẵn có tại
cửa
hàng trên mạng của chúng tôi tại địa chỉ www.mass ow-online.com

Bộ điều khiển và đồng hồ đo áp suất điện tử

Phân phối dòng hơi

Khoảng áp lực

Khoảng hơi

Nhỏ nhất 0…100 mbar, cao nhất 0…400 bar
✓ Giao tiếp tương tự và kỹ thuật số (mạng cục bộ eldbus)
✓ Có sẵn các phiên bản hàn kín bằng kim loại
✓ Vỏ IP65 tùy chọn và phê duyệt ATEX Zone 2

Hệ thống phù hợp để pha trộn các dòng chất lỏng 0,25…1200 g/giờ,
tạo ra dòng hơi bão hòa 50 ml/phút đến 100 l/phút.
✓ Hỗn hợp chất khí/chất lỏng được điều chỉnh chính xác (lưu lượng
khối)
✓ Phản hồi nhanh
✓ Lưu lượng dòng hơi rất ổn định
✓ Xử lý nước, dung môi, hỗn hợp chất lỏng

Hỗ Trợ Toàn Thế Giới

Hỗ Trợ Hậu Mãi của Bronkhorst

Cho dù ở bất kỳ nơi nào trên thế giới, các chuyên gia của chúng tôi
trong Đội Ngũ Hỗ Trợ luôn sẵn sàng phản hồi yêu cầu của quý vị ngay
lập tức hoặc đảm bảo sẽ có hành động khác phù hợp. Quý vị có thể liên
hệ với các chuyên gia của chúng tôi 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày trong tuần
theo số: +31 859 02 1866 và địa chỉ email support@bronkhorst.com

Bronkhorst có hơn 20 Văn Phòng Dịch Vụ Toàn Cầu được trang bị đầy
đủ. Những văn phòng này có thể thực hiện công việc sửa chữa như nhà
máy, cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn và bán hàng thay thế, phù hợp với
các tiêu chuẩn của doanh nghiệp.

BRONKHORST APAC Pte Ltd
3 Temasek Avenue
#21-23 Centennial Tower
Singapore 039190
T: +65 6549 7165
E: sales@bronkhorst-apac.com

