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Produkt  Beskrivning  Utvalda egenskaper 

Oxy 1900 

 

 

Mäter O2 
Flexibilitet, stabilitet och  llförlitlig‐
het. Klarar alla zoner. 
Mätområde 0‐25% O2. 
SIL2 klassad. Övervaka din process 
på e  bra sä . Paramagne sk. Cel‐
len är långlivad. 
  
  
  

Uppvärmd provcell‐ Ställer mindre 
krav på provgassystemet. 

Flödeslarm via Servomex unika 
Flowcube. 

Tryckkompenserad för barometer 
och processförändringar. Ger 
stabilare mätning. 

SIL2 

FluegasExact 2700 

 

 

Mäter O2 och COe. 
Op mera din förbränningsprocess 
och minskade utsläppen. Mäter in‐
situ. 
Analysatorn är u ormad för a  
passa de mest krävande miljöerna. 
0‐25% O2 
0‐10.000 ppm COe (oförbränt) 
  
  

Kon nuerlig mätning av syre och / 
eller brännbara gaser. 

Unik Flowcube‐ flödessensor. Mäter 
flödet för korrekt mätning. 

Svavel‐resistent, för mindre påver‐
kan av förhöjda svavelhalter i 
mätgas. 

TDLS8000 

 

 

Kan mäta O2, CO, CO2, H2O och CH4. 
En laser‐analysator för mätning in‐
situ. TDLS8000 skiljer sig från andra 
lasermätere då den mäter med di‐
rektabsorba on. Snabb svars d och 
mycket stabil prestanda. 

Svars d 1‐2 sekunder. 
SIL2 
Använder lite spolgas. 
Perfekt för de flesta processer. 
Ingen interferens av andra gaser. 
Konfigureras med Hart. 
Upp  ll 1500°C 

Laser3+ 
  

 

 

Kan mäta O2, CO, CH4 och NH3. 
Pålitlig laser med SIL2 cer fikat. Låga 
spolflöden och snabb respons d. 
Som standard för CO och O2 finns en 
kuve  med mätgasen vilket ger en 
lång dsstabil mätning utan några 
problem med mätvärden som driver 
med  den. Kalibrering vart 5 år. Kla‐
rar höga halter sto . Mäter korrekt 
med förlorad signal ner  ll 98% 
sik örlust. 

Svars d 1‐2 sekunder. 
Okänslig för sto . 
SIL2. 
Använder 90% mindre purgegas. 
Perfekt för säkerhetsmätningar av 

CO/O2 eller Ammiak‐slip för NOx 
reducering. 

Kan mäta från 0,1  ll 26m. 
Upp  ll 1500°C 

LaserExact 2950 

 

 
 

Kan mäta O2, CO, CO2, HF, HCl, H2S, 
H2O, NO, N2O och CH4. Speciellt 
u ormad för mätning av spåräm‐
nen. LaserExact Laser‐tekniken ger 
oöverträffat låga gränser för de 
flesta gaser ned  ll ppb nivå. 
Hemligheten med LaserExact är de 
kupade speglarna som låter lasers‐
trålen studsa genom gasen och 
skapar långt mätsträcka, vilket ger 
extremt god precision. 

Avancerad mul pass‐cell ger låga 
ppb eller låga ppm detek on 
gränser. 

PeakLock programvara med line 
tracking. Eliminerar mät‐dri  
vilket ger långa dri sperioder 
utan kalibrering. 

Stabil och litet underhåll. 
Ingen interferens av andra gaser. 



Produkt  Beskrivning  Utvalda egenskaper 

Multiexact 4000 

 

 
 

Mul analysator, mäter O2, CO, CO2, 
N2O I ppm nivå eller % för O2, CO, 
CO2, CH4 
Används I många olika applika oner. 
Är en defakto‐standard för gas ll‐
verkare för mätning i mycket låga 
ppm nivåer  ll %‐området. Med eller 
utan automatkalibrering/‐validering. 

Mäter upp  ll 4 komponenter sam ‐
digt. 

Anpassad för processindustrin. 
Modbus, Profibus, 4‐20 mA, RS232, 

RJ45. 
Med eller utan automat‐kalibrering/‐

validering. 
Lat ta  utrusta med en SiO2 fuktsen‐

sor i ppm område. 

OxyDetect 

 

 
 

Mäter O2 
OxyDetect mäter rumslu  med en 
icke‐förbrukande paramagne sk 
teknik. Ingen påverkan av andra ga‐
ser. Försämras inte med  den. 
 
Tiden med omoderna elektroke‐
miska sensorer, som inte går a  lita 
på är härmed slut! 
  

Den senaste Paracube sensorn förlo‐
rar aldrig  llförlitlighet och behö‐
ver aldrig bytas ut. 

Larm, fel och kalibreringshistoriklog‐
gar. 

Tillval: fem års garan . 
ATEX version för zon2. 

Micro i.s. 5100 

 

 
 

Mäter O2,CO eller CO2 
Egensäker bärbar gasanalysator. 
Prak sk och robust 
Enkel a  använda. 
  
  
  
  
  
  
  

Robust mätare i IP65 u örande. 
Uppfyller hårda krav för mätning i 

fält 
Lång livslängd Li‐ion ba erier och 

olika provtagnings‐alterna v 
ATEX u örande 

Oljedetektion 

 

 

Mäter olja på va en 
Mät oljeleckage  digt! 
Beröringsfri sensor för detektering 
av olja på va en och mark . Mycket 
exakt, lä  a  underhålla, finner alg‐
blomning och oljeutsläpp  digt så 
a  du kan reagera snabbt vid läck‐
age/Utsläpp. 

Tidig detek on av olja på va en 
Beröringsfri detektering 
Lång livslängd, Lågt underhåll 
24/7 Dri  även i tuffa miljöer 
ATEX 
Mät i hav, pumpgrup, bäck eller 

dammar. 

Gamma nivåmätning

 

 

Gamma nivåmätning 
…eller concentra on 
Radiometriska nivåmätare består av 
en eller fler strålkällor och en eller 
flera detektorer. Strålkällan skickar 
ut en stråle som går igenom kärlet 
ll detektorn. Materialet som ska 

mätas skärmar av strålningen. Strål‐
ningen som kommer fram  ll detek‐
torn sjunker när nivån höjs i kärlet 

Upp  ll 7 meter. 
Utanpå tank, cistern eller silo 
Klarar nästan vilken temperatur som 

helt 
Klarar alla tryck 
ATEX version för Zon2 



Produkt  Beskrivning  Utvalda egenskaper 

EJX/EJA 

 

 

 

Världens bäste trycktranmi er 
10 års stabilitetsgaran , Låg dri s‐
kostnad tack vare en 
mycket hög  llgänglighet, 
MTBF 269 år, 3:e part SIL2 IEC 61508 
Övertrycksskydd 160 bar. 
Bre  mätområde sänker 
Lagerkostnaden. 
Mätosäkerhet ± 0,055% 
Behåller sin noggrannhet över hela 
det inställda mätområdet 
Ingen påverkan av sta skt tryck 
Ingen påverkan av temperatur 

Kommunika on via HART, Profibus 
eller Founda on Fieldbus 

Membran Hastelloy C276 som stan‐
dard 

Alla EJA med utsignal 4‐20mA/HART 
är SIL 2 cer fierade  enligt IEC 
61508 (Med tryckförmedlare SIL 
1) 

Stabilitetsgaran  10 år. (Tryckstötar, 
temperaturer och tryck i enlighet 
med Normal Opera ng Con‐
di ons ingår) 

Unik digital sensorteknologi, DPharp 
(Ingen A/D omvandling) Extremt 
hög noggrannhet över sensorns 
hela mätområde. Oförändrad 
signalstyrka över hela mätområ‐
det. 

Vid stypskiva eller V‐cone kan nästan 
vilka flöden mätas. 

Lager i Sverige 
  

Coriolisflödesmätare  
Rotamass 

 

 

 

  

Corialismätare 
Universalmätare för vätska och gas. 
Noggrann flödesmätning av vätskor 
och gaser, flerfasflöden samt media 
med inblandning av gas. 
Direkt mätning av massflöde och 
densitet oberoende av mediets 
egenskaper såsom densitet, viskosi‐
tet och homogenitet. Koncent‐
ra onsmätning av blandningar, sus‐
pensioner och emulsioner. 
 

Inga krav på raksträckor 
Okänslig för rörvibra oner 
Helt dränerbar i ver kalt montage 
2 analoga samt 2 digitala 
utsignaler som standard 
Klarar temperaturer från 
– 50  ll + 150 °C 
Ex klassad för zon 1 
Kan levereras med 3‐A cer fikat 



Produkt  Beskrivning  Utvalda egenskaper 

Massflödesmätare 

   

 

Massflödesmätare/ massflödesregu‐
latorer 
Holländska Bronkhorst HIGH‐TECH 
kan vi erbjuda komple a mät‐ och 
reglersystem  ll de allra flesta typer 
av applika oner. 
Mäter gasflöden från 0,02 ml/minut 
upp  ll 11 000 m3/h 
Reglerar gasflöden upp  ll 500 m3/h 
med integrerad reglerven l 
  
  
  
  
  
  
  
  

Mäter all d rä  flöde oavse  tryck 
och temperatur 
Snabb respons, 1‐2 s. 
Inga krav på raksträckor 
Okänslig för vibra oner 
Temperaturer från 0  ll +50ºC 
Analogt bör‐ och ärvärde 
RS232 och Modbus RS485 

Massflödesmätare 

   

 

Massflödesmätare 
Clamp on flödesmätare med ult‐
raljud är enkelt a  installera och 
inget svetsjobb behövs. A  den 
dessutom inte driver och är enkel a  
kontrollera andra mätninga i en 
vätske system är e  pluss i kanten. 

Klarar rör dim. från 6  ll 6500 mm 
Inga mekaniska ingrepp i röret 
Kan mäta två flöden sam digt 
Inbyggd logger för 100000 mätning‐

ar 
Mäter volymflöde, massflöde eller 

flödeshas ghet 
IP67 
Quickfix ‐ för snabb och enkel mon‐

tering 
  
  
  

Differenstryck över 
strypskiva

 

 

Vätske och gas flödesmätaren från 
OmniProcess 
Omniflow är en flödesmätare bestå‐
ende av strypelement, 
differenstrycktransmi er samt e  
ven lblock. Användningsområden är 
flödesmätning av vätskor och gaser 
inom processindustrin. 
Omniflow bygger på det välkända 
sambandet mellan tryckfall och 
flöde. 

Strypelement, ven lblock samt 
transmi er levereras allt i e  

Kort byggmå  
Kan monteras ver kalt eller horison‐

tellt 
Standardiserad produkt (ISO 5167) 

baserad på en väl beprövad tek‐
nik 

Okänslig för vibra oner 
Flödesmätaren är korrekt över hela 

flödesområdet. 
Onoggrannheten är +/‐1% av aktuellt 

flöde ner  ll 5% av maxflöde. 
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Nivågivare Vätska 

   

 

Radarnivåmätare vätske material 
Vegapuls 69 
Vega fortsä er a  leda utvecklingen 
av radarnivågivare nu med den nya 
80 GHz tekniken. Denna teknik har 
en mängd fördelar mot  digare. 
Liten spridningsvinkel < 4°, okänslig 
för kondens och påbyggnad. Finns 
i gängat u örande från G ¾” Den har 
en även bä re noggrannhet i 
närområdet vilket är vik gt i små 
tankar, klarar a  mäta upp  ll 30 
meter. 

Upp  ll 30 meter 
‐40 … +80 °C 
Processtryck:‐1  ll 20 bar 
Mätosäkerhet 1 mm 
ATEX, SIL2, 4‐20mA, Hart, Bluetouth 

Nivågivare Fasta 

 

 

Radarnivåmätare fasta material 
Vegapuls 64 
Vega har utvecklat en ny beröringsfri 
radarnivågivare för krävande 
applika oner. Användningsområden 
är alla typer av tankar och silos 
med mäthöjd upp  ll 15 meter 

Upp  ll 15 meter 
‐40 … +80 °C 
Processtryck:‐1 … 2 bar 
Mätosäkerhet 1 mm 
ATEX, SIL2, 4‐20mA, Hart, 
Bluetouth 
  
  

Nivågivare Fasta 

 

 

Nivåmätning av fastmaterial i smala 
eller stora lagertankar, silos 
Vega har utvecklat en ny beröringsfri 
radarnivågivare för krävande appli‐
ka oner. Användningsområden är 
alla typer av tankar/silos med 
mäthöjd upp  ll 120 meter. 
Genom e  unikt antennsystem är 
spridningsvinkeln endast 4° vilket 
minimerar risken för y re störning‐
ar. 
  

Upp  ll 120 meter 
‐40 … +200 °C 
Processtryck:‐1  ll 3 bar 
Mätosäkerhet 5 mm 

ATEX, SIL2, 4‐20mA, Hart, 

Bluetouth 
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Multitransmitter 

   

 

pH/Redox/löstsyre/konduk vitet 
Enkla transi rar för komplexa mät‐
ningar är en förutsä ning i krävande 
processer. Flexa är vad den låter 
som, flexibel. 
  

Moduluppbyggd analysator för 
pH, konduk vitet eller syre 
För smarta eller analoga sensorer 
Pekskärm 
1‐5 mätpunkter per transmi er 
Digital kommunika on med HART, 

Profibus eller Founda on Fi‐
eldbus 

Avancerad diagnos k 
Indikering av sensorstatus 
  

pH-elektroder 

 

Komple  pH/redox program 
OmniProcess har många olika pH 
elektroder för ganska bekymmers‐
fria medier  ll rik gt knepiga. Vår 
applika onskunskap på området är 
omfa ande. 
Kombinerat med löst syre eller kon‐
duk vitet kan processkontrollen bli 
enastående. 
Med smarta elektoder är det ännu 
enklare än  digare a  u öra service. 
Välj mellan a  göra kalibrering på 
kontoret eller fält. 
  
  

FU24 kombina onselektrod med 
inbyggd Belloma c, bra även i 
jonsvaga va en 

pH‐givare även med förseglad refe‐
renscell ger en lång livslängd och 
hög stabilitet 

Minimalt underhåll 
Lösningar för starkt förgi ande me‐

dier samt processer med snabba 
temperatur och tryckförändring‐
ar 

Även handhållna pH‐instrument 
  

Konduktivitetsgivare 

 

 

Resis va och induk va givare 
Kan mäta all rån ultrarena va en  ll 
höga nivåer i koncentrerade lösning‐
ar. Med konduk vitet kan även kon‐
centra oner beräknas i exempelvis 
syror och baser. 

2‐ och 4‐elektrodssensorer 
Induk va givare 
Smarta sensorer 
Även handhållna konduk vitetsin‐

strument 

SENCOM4.0 

 

 

E  helt ny  koncept med smarta 
digitala sensorer från Yokogawa 

Mätning av pH, konduk vitet och 
löst syre 

Möjliggör flerkanaliga transmi rar 
Kalibrering på lab och enkelt utbyte 

av sensorer 
Möjligt a  koppla sensorer direkt  ll 

PLC eller styrsystem med MOD‐
BUS kommunika on 

Kontroll och kalibrering av sensorer 
via bluetooth 
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Fotometri 

 

 

 

Koncentra onsmätning i vätska 
Svensk moduluppbyggd fotometer 
som kan användas för gas i UV 
området eller för färg/
koncentra onsmätning i UV/VIS/
NIR. Även i EXD kapslad. 
Kemtraks DCP007 ger op mala 
förutsä ningar för en noggrann 
och bekymmersfri mätning genom 
a  ha all elektronik separerad från 
processen och använda fiberop k 
ll an ngen en genom‐

flödesarmatur eller en probe. 
Höga tryck och/eller temperaturer 
begränsas av önskad uppmä  
ämne. 

Säker övervakning i real d. 
Lång livs d. 
Moduluppbyggd 
Inline‐ eller bypassmätning 
Flera gaser i samma mätning 
eller avsedd för vätska 
Mätcellerns längd väljs e er mät‐

koncentra onen. 
Stabil över  d 
Referensvåglängd=Minskar underhåll 

och problem med ski ga gaser. 
Modern programvara 

Viskositet 

   

 

ViscoScope system består av tåliga 
sensorer med  llhörande trans‐
mi rar som är u ormade för pro‐
cessindustrin. U ormningen gör 
a  sensorerna kan användas inom 
många industrier, såsom kemisk, 
farmaceu sk, pappers & massa 
samt livsmedelsindustri. 
Det utmärkande för dessa inline 
viskosimetrar är a  det inte finns 
några rörliga delar, och således har 
de ej några packningar som kan 
läcka. Mätkroppen oscillerar med 
ca 1 µm. 

Monteras i alla riktningar direkt i 
tank, reaktor eller rör 

Mät dynamiska viskositeten direkt i 
processen 

Kalibrerade med NIST‐spårbara oljor. 
Lä  a  dri sä a 
ATEX 
Upp  ll 1500°C 

Turbiditet 

 

 

 

Mäter grumlighet i vätska 
Svensk moduluppbyggd fotometer 
som kan användas för gas i UV 
området eller för grumlighet i oljor 
eller va en i UV/VIS/NIR. Även i 
EXD kapslad. 
  

Säker övervakning i real d. 
Lång livs d. 
Moduluppbyggd 
Inline‐ eller bypassmätning 
Flera gaser i samma mätning 
även för vätska 
Mätcellerns längd väljs e er mät‐

koncentra onen. 
Stabil över  d 
Referensvåglängd=Minskar underhåll 

och problem med ski ga gaser 
Modern programvara 
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Analysatorer vatten 

 

 

Analysatorer för övervakning  av 
matarva en, pannva en, ånga och 
kondensat 
  
Mäter natrium, kisel, men finns 
också för många andra ämnen 
  
Även analysatorer för va en&avlopp 
som kan mäta exempelvis 

COD/TOC/TC, 
PO4 3+ 
Total fosfor 
NH4 + 
NO2 
Totalkväve mfl 

Upp  ll sex kanaler per analysator 
Stabila med enkelt underhåll 
Finns som kombina ons‐instrument 

som kan mäta flera parametrar, 
exempelvis natrium+kisel 

Fjärrövervakning 
  

Onlinefiltrering 

 

 

CeraClean filtrerutrustning kan an‐
vändas ihop med Braun+ Luebbe 
Powermon serie för a  ge e  kon ‐
nueligt flöde av renade prover för 
analys. Ceraclean avlägsnar fasta 
par klar och högmolekulärt material  
som stör mätningen och ger dri s‐
problem i analysatorerna 

Lite uppehållsvolym ger snabb re‐
spons 

Låg energiförbrukning 
Levereras färdigmonterad för snabb 

nstalla on och dri ssä ning 
Automa sk backspolning ger långa 

serviceintervall 

Koncentration/ refrakto-
metri 

 
 

Mäter koncentra on i vätska 
För de rik gt tuffa applika onerna 
kan ång, eller högtrycksva en anslu‐
tas för a  hålla prismat rent och 
processanslutningen kan även göras 
genom en patenterad slussven l. 
  
Den nya genera on finns i e  flertal 
varianter och används inom de 
flesta processer och applika oner. 
  
  

Sta skt tryck upp  ll 40 bar, arbets‐
tryck upp  ll 10 bar 

‐20 ºC  ll 170 ºC 
Lång dsstabil 
Klarar industriell miljö 
  



Produkt  Beskrivning  Utvalda egenskaper 

Totalsvavelanalysator 

 

 

Mäter totalsvavel i gaser eller väts‐
kor. Thermos analysatorer fungerar 
inte bara för olja&gas utan också i 
biobränslen. Bygger på samma 
unika pulserande uv‐fluoresecnes 
som Thermos välkända gasanalysa‐
torer. 

En eller flerkanaliga 
Stabila med enkelt underhåll 
Kan mäta ner  ll ultralåga totalsvavel‐

halter. 
Lägsta mätområde 0‐2 ppm med 25 

ppb detek onsgräns 
Använder lu  som förbrännings‐ och 

bärgas 
  

AQ400

 

Spektrofotometer för vikiga labmät‐
ningarav va en, avoppsva en, jord‐
prover mm. 
Kan analysera ex vis 

COD 
Kväve 
Fosfor 
Ammoniak 
Fenoler 
Sulfat 

  

Mycket hög kapacitet 
Robo serad för snabb provberedning 
Låg reagensförbrukning 
Programmerbar, automa serad 
USEPA godkänd för både dricksva en 

och avloppsva en 

MiniLab BOD analysator 

 

 

Automa serar hela flödet för BOD 
analyser inklusive: 
Pipe ering, utspädning 
Streckkodsläsning 
Öppnar/stänger flaskor 
pH mätning och justering 
Lu ning av prov 
Homogenisering av prov 
Mätning av löst syre 
Beräkning ach validering av BOD 
Kan integreras  ll LIMs 

24/7 kon nuerlig dri  
Exakt, repeterbar, inga mänskliga fel‐

källor 
Minskad regaensförbrukning 
Låga kostnader per prov och mindre 

avfall 
Från 60‐300 prov per  mme 
Kan utrustas med mul pla elektroder 

även för pH, konduk vitet, turbidi‐
tet, alkalinitet och COD 

Använder standardflaskor för BOD 



System 

  
Med system menar OmniProcess en inte-
grerad lösning från uttag av prov till färdig 
analys som integreras i PLC/DCS. Det kan 
vara ett skåp för gasanalys eller en komplett 
provtagningsrigg för vattenanalys 
  
  
Nedan några exepel på vad det innefattar: 
Projektering 
Projektledning 
Service 
Kontroll 
Reserdelförsärjning 
Utbildning 
Dokumentation 
Uppstart 
  

Service 
  
OmniProcess har en servicevdelning 
spridd i Sverige för att snabbt kunna 
hjälpa våra kunder. Vi erbjuder serviceav-
tal för att undvika och förebygga stopp. 
Service och reparationer utförs både på 
plats hos dig och på vår verkstad i Solna. 
  
Vi erbjuder service på hela vårt sortiment 
så som: 
Labbanalys 
Tryck 
Nivå 
Flöde 
Vätskeanalys 
Gasnalys 
  
  
  
  
  

Utbildning 
  
OmniProcess har ett brett utbyggt ut-
bildningprogram med egna och in-
bjudna föreläsare. 
Vi kan även erbjuda utbildning hos 
leverantörer eller skräddasydda utbild-
ningar hos dig som kund. 
  
OmniProcess bjuder regelbundet in till 
kurser inom dessa områden: 
Nivå 
Tryck 
Flöde 
Vätskeanalys 
Gasnalys 
  
  

Huvudkontor i Solna Strand, Solna 

Säljkontor på ytterligare 8 orter i Sverige 



www.omniprocess.se 

Lars‐Åke Hägglund 

Marknadsutvecklare 

Papper/Massa 

060‐55 40 20 

Pe er Holmström 

Produktspecialist och säljare 

SEAL laboratorieutrustning 

08‐564 808 53 

Jonas Thelaus 

Produktspecialist 

vätskeanalys 

08‐564 808 41 

Jan‐Olov Rö ger 

Produktspecialist  

gasanalys 

08‐564 808 64 

Daniel Lidberg 
Försäljningschef 
+46 70‐510 17 49 

 Tony Andersson 

Säljare, mellersta och östra Sverige 

019‐31 40 20 

Gunnar Modig 
Säljare 
Norra Sverige 
060‐55 40 12 

Fidde Eriksson  

Säljare  

Södra Sverige 

Mar n Janlöv 

Produktspecialist tryck, nivå 

031‐381 30 41 

Göran Iraeus  

Säljare  

Södra/ Mälardalen Sverige 

021‐384 086 

Johnny Olsson 

Applika onschef 

031‐7097657 

  

Peter Ramström 

Service Vätska/Nivå 

Sverige 

Emil Ekström Stjernqvist 

Service Gasanalys/processmätningar 

Sverige 

08‐564 808 86 


