
Rotterdam Marine Instruments levert een breed scala aan manometers,
temperatuurregelaars, temperatuurmeters, transmitters, v-thermometers en 
meetapparatuur aan de off-shore, petrochemical en scheepsreparatie industrie. 
Rotterdam Marine Instruments onderscheid zich met korte levertijden,
scherpe prijzen en een 24/7 service. 

Specialized in Test & Measurement Solutions
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Brannan V-line Thermometers worden
voornamelijk gebruikt in de Scheeps-
industrie en Heating market.
Deze thermometer onderscheid 
zich door zijn duurzaamheid en
schokbestendigheid. 
De temperatuurschaal varieert van 
-30ºC tot 600ºC.

Rotterdam Marine Instruments heeft
standaard alle lengtes op voorraad in
110mm, 150 mm en 200 mm, recht
of in hoeken van 90 en 135 graden.

Infrarood thermometers maakt het mogelijk om op een veilige
manier vanaf afstand de temperatuur te meten. Door een 
terugkaatsing van de infrarood straling meet dit apparaat de
temperatuur van het object waarop u richt. 

Deze thermometers worden veel gebruikt in de foodsector,
scheepsindustrie, koelindustrie en transportsector. 
De infrarood thermometers leveren wij compleet incl. batterij
en handleiding.
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Manometers en Temperatuurmeters leveren wij in alle
beschikbare diameters en alle ranges in temperatuur.
Informeer naar onze laatste scherpe prijzen.
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Rotterdam Marine Instruments levert het complete gamma van Danfoss. 
Alle Spareparts voor industrieel automation, koeling en power solutions. 
Alle specificaties op voorraad en direkt leverbaar uit ons magazijn. Neem contact
op met de sales afdeling voor een scherpe offerte: info@rm-instruments.nl
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Temperatuursensoren

Temperatuur en drukregelaars Pneumatische afsluiters

Magneetafsluiters Spoelen

Druktransmitters
Druktransmitters voor de
scheepvaartindustrie, 
verwarmingsapparatuur
industriële hydroliek, 
compressoren, wind-
turbines en electriciteits-
voorziening, alles direkt
uit voorraad.

Temperatuursensoren voor
de scheepvaartindustrie, 
verwarmingsapparatuur
industriële hydroliek, 
compressoren, wind-
turbines en electriciteits-
voorziening, alles direkt
uit voorraad.

Magneetafsluiters voor
vloeistofregeling zijn 
praktisch onderhoudsvrij
en bieden een jarenlange
betrouwbare werking. 
Magneetafsluiters vormen
een eenvoudige manier
om vloeistoffen en gassen
te reguleren.

Pneumatische afsluiters
met hoekzitting zijn ideaal
voor specialistische
toepassingen voor bv 
hoge temperaturen, hoge
viscositeit of vuilgehalte.
Geschikt voor toepassingen
met onbekende druk
omstandigheden.

Temperatuur en 
drukregelaars voor de 
scheepvaartindustrie
verwarmingsapperatuur,
industriële hydroliek, com-
pressoren, windturbines en
electriciteitsvoorziening,
alles direkt uit voorraad.

Wij bieden een uitgebreid
assortiment spoelen zowel
met Clip-On-systeem als de
traditionele spoelen met
schroefbevestiging voor
specifieke toepassingen,
zoals bijvoorbeeld stoom of
in gevaarlijke omgevingen.

Specialized in Test & Measurement Solutions
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K o e l t e c h n i e k

levert alles voor commerciële
en industriële koeling. Of het
nu gaat om compressors,
afsluiters of een drukregelaar.
Wij leveren uit voorraad
binnen 48 uur.

Rotterdam Marine Instruments

Afsluiters                         Magneetventielen Temperatuur 
en drukregelaars

Specialized in Test & Measurement Solutions


