Pronájem TECHNOAQUA
Inteligentní řešení pro dočasné měření.

Dokonalé řešení pro omezený rozpočet
Náš program je cenově dostupný způsob, jak získat další vybavení, které
byste mohli potřebovat pro vaše dočasné měření. I&I studie a možnost
sledování dešťových vod, nebo pro jakýkoliv dočasný projekt, který
vyžaduje zařízení, které nemáte zrovna v inventáři - nebo nemáte
dostatečné množství času na odběr ručního vzorku.
Náš pronájem poskytuje praktickou alternativu k nákupu zařízení, které by
později nenašlo svoje další využití. Pokud si zařízení pronajmete, tak máte
možnost použít přesně tu hardwarovou konfiguraci, kterou přesně
potřebujete a zaplatíte pouze za čas, po který máte zařízení pronajaté.
Vzhledem k tomu, že jsme oficiálním distributorem pro Českou a
Slovenskou Republiku, tak máme všechna zařízení u nás na skladě,
včetně veškerého příslušenství. Není pro nás žádnou překážkou ani
složitější způsob měření složený i z více zařízení.

Pronájem je naprosto jednoduchý
Zde je vše co je pro pronájem nutné udělat:
•
•
•
•

Promyslet veškeré požadavky pro vaše měření
Můžete navštívit naše stránky www.technoaqua.cz, kde
naleznete náš veškerý sortiment včetně detailních popisů.
Kontaktovat nás a sdělit nám co vše byste pro vaše měření
potřebovali, případně s námi prodiskutovat všechna možná
řešení.
Poslat objednávku, ve které je třeba uvést, jaké přístroje
bude od nás chtít zapůjčit a jaké příslušenství

Ve většině případů je možné si přístroje vyzvednout do 24h

Novinky v pronájmu!
ADFM ® průtokoměry profilující rychlostní pole
ve velkých potrubích a otevřených kanálech.
Společnost TECHNOAQUA, s.r.o. nyní nabízí
celou řadu přesných, sofistikovaných,
pulzních-Dopplerů, velmi přesná technologie
pro vaše měření.

Volejte
ihned!

Pronájem od společnosti TECHNOAQUA, s.r.o.
je váš klíč k cenově dostupnému měření.

Monitoring povrchových vod
Pronájem všeho co potřebujete pro sledování povrchových vod.
Naši pracovníci vám pomohou při výběru zařízení, aby přesně
odpovídalo vašim požadavkům na měření.
•
•
Přenosné vzorkovače
s chlazením s nevídaným
množstvím příslušenství
pouze u společnosti
TECHNOAQUA, s.r.o.

•
•

Srážkoměry pro řízení odběru vzorků závislý na množství
srážek
Odběr vzorků v časových intervalech, v závislosti na
aktuálním nebo celkovém průtoku (vzorek typu "C")
Mnoho variant napájení vzorkovačů a průtokoměrů
Možnost kompletních balíčků (vzorkovač, zdroj, sací hadice
včetně koše, baterie)

Dočasné měření průtoku
Potřebujete měřit jen pár dní v roce?
Pronájem je ideálním řešením!

•
•

Mnoho technologií pro měření průtoku: Bubbler,
ultrazvukové měření, měření AV sondou, pulsní Doppler
Přístroje pro rychlou instalaci do pouličních kanálů (bez
nutnosti vstupu do šachty)

Jednoduchá instalace
průtokoměru přímo
uprostřed ulice, bez
nutnosti vstupovat do
šachty.

I & I studie
Využijte našeho pronájmu pro vaše náročné
studie.
•
•
Stahování dat
z průtokoměru v pohodlí
vašeho vozidla.

Možnost propojení všech přístrojů a
vzájemné komunikace
Možnost stahování, kompletování a
upravování dat pomocí softwaru Flowlink

