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Spoločnosť Kobold Messring GmbH je
jedna z popredných medzinárodných spo-
ločností, ktorej cieľom je vyvíjať, vyrábať
a predávať prístroje na sledovanie, mera-
nie a reguláciu fyzikálnych veličín, ako sú
prietok, tlak, výška hladiny a teplota.

Výroba – naša silná stránka
Všetko, čo naši technici a inžinieri vyvíja-
jú, realizujeme na požiadavky našich zá-
kazníkov a vyrábame vo vlastných závo-
doch. Výhody sú na prvý pohľad zrejmé.
Úzka spolupráca konštrukcie a výroby za-
ručuje vysokú pružnosť a rýchle reakcie
na požiadavky inovácie. Samozrejme, že
vlastná výroba predstavuje významný eko-
nomický činiteľ v pros-
pech našich zákazní-
kov.

Oscilačné
meranie prietoku
Paletu našej ponuky obo-
hacuje ďalšia meracia me-
tóda – meranie prietoku
fluidíkovým oscilátorom.
Pri tejto metóde merania sa časť prúdu

meraného média vedie obtokom do mera-
cieho člena. V ňom preteká médium ko-
morou s dvomi kanálmi. Pôsobením spät-
nej väzby sa prepína prúd média striedavo
do ľavého a do pravého kanála.

Patenty KOBOLD Messring
Na tie sme obzvlášť hrdí. Dlhoročná skú-
senosť a odborná spôsobilosť našich tech-
nikov, inžinierov a spolupracovníkov sa
nedá prezentovať lepšie ako našimi patent-
mi. Počas rokov sme zhromaždili úctyhod-
nú zbierku patentov. Tieto úspechy doká-
zali našim zákazníkom, že KOBOLD je
pokrokovým partnerom.

Poradenská služba a inžiniering
KOBOLD tiež ponúka celý rad pro-
duktov, ktoré sú pod pojmom „Ďalšie
obchodné produkty“ obsiahnuté v súhrn-
nom dodávateľskom programe. Tieto
produkty predstavujú aj dodatočnú ser-
visnú službu poskytovanú zákazníkom.
KOBOLD tak vytvára súhrnný dodávateľ-
ský program a súčasne poskytuje službu
bezplatného inžinieringu a poradenstvo
zákazníkom

„Okrídlená“ meracia technika
Vždy, keď treba na meranie alebo kontrolu

prietokov použiť osvedče-
né lopatkové prietokome-
ry, bude správnou voľbou
nový lopatkový prietoko-
mer typu DFT. V dôsled-
ku modulárnej konštruk-
cie tohto typového radu je
tento systém univerzálne
použiteľný, cenovo výhod-
ný, priestorovo úsporný.
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