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Förebyggande korrosionskontroll sparar pengar, säkrar driften och miljön
Korrosionsmätning är en lönsam förebyggande åtgärd för att i tid upptäcka risker och
förhindra kostsamma korrosionsskador på rörledningar i mark och vatten.

Mätning 1/2 dag exkl. reskostnader SEK 3.200:- ex moms.

Mätning 1 dag exkl. reskostnader SEK 6.400:- ex moms.

Mätning 1/2 dag exkl. reskostnader SEK 3.200:- ex moms.

Mätning 1 dag exkl. reskostnader SEK 6.400:- ex moms.

MiniTrans fjärravläsare exkl. installation SEK 37.600:- ex moms.

Mätning av resistivitet i mark och vatten
Resistiviteten (Ohm-meter) är ett mått på markens eller vattnets elektriska
ledningsförmåga. Genom att mäta resistiviteten får man en indikation på var
korrosionsrisken är som störst i mark och vatten. Du kan då sätta in förebyggande åtgärder
på de ställen där korrosionsrisken är som störst.

Mätning av korrosionspotential och kontroll av befintligt korrosionsskydd
Mätning av potentialskillnaden mellan skyddsobjekt och en referenselektrod ger en
indikation på om objektet är skyddat eller om korrosion pågår. På så sätt får du ett kvitto
på att ditt ledningsnät har ett fullgott skydd, eller information som gör att kan du  agera
förebyggande för att justera eller komplettera korrosionsskyddet.

Fjärravläsning av skyddspotential och ström
Fjärravläsning av skyddspotential, ström och temperatur är en kostnadseffektiv,
tidsbesparande och miljövänlig metod för att kontrollera korrosionsskyddet. Systemet
fungerar både för offeranoder och system med påtryckt ström. Avläsningen sker
automatiskt minst 3 gånger per dag med 100% säkerhet, där resultatet skickas via ett sms
till en en dator. Du får full kontroll på korrosionsskyddet och slipper göra mätningar ute på
plats, vilket spar tid och pengar.  Fjärravläsaren (MiniTrans+) mäter med mycket stor
precision och har en batteritid på minst 3 år, vilket innebär att det inte behövs någon
extern strömkälla.

Kontakta oss för  mätning och fjärravläsning på
info@korrosionsgruppen.se
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