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A Esders Brasil

A Filial Brasileira é o mais novo escritório da Esders fora da Alemanha, e o primeiro nas 
Américas, onde possui pessoal qualificado e treinado para atender as necessidades de 
nossos clientes não só no Brasil, mas também nos países da América.

A Sede - Esders GmbH - Alemanha

Sediada no noroeste da Alemanha, na cidade de Haselünne, a Esders GmbH desenvolve 
tecnologias e dispositivos de medição, software, soluções de sistema para gás, biogás, 
água, águas residuais para serviços públicos, construtores de dutos, gasistas, encanadores, 
prestadores de serviços e indústria desde 1989.

Além de desenvolvimento e produção, vendas e serviços também estão localizados no  
prédio da produção da empresa. É um princípio de estar pronta para ser contatada para 
manutenção, testes funcionais e reparos de todos os dispositivos num mesmo local.

Nossos Clientes

Nossos clientes incluem empresas de energia, bem como indústrias de gás, água e 
empresas de serviços. Uma vez que processos de trabalho rápidos e documentação de 
medição são muito importantes, oferecemos uma série de soluções de sistema baseadas 
na tecnologia mais recente. Também criamos software específico do usuário para você, 
personalizamos equipamentos e testes de acordo com a demanda do cliente.

As pessoas envolvidas em resolver os problemas possuem sangue puro de técnicos e 
líderes, pessoas de família que amam o que fazem e adoram desenvolver fanstásticos 
planos para o futuro e a vida no noroeste da Alemanha:

Serviços que podem ser realizados com nossos equipamentos:



PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

LECKOMIO
 

GAWA EX
 

GOLIATH
 

GASCAR
 

OLLI
 

SMART MEMO
 

> Espaço Confinado 4 gases

> Barhole (Sondagem)

> Autorange (PPM/LEL/VOL)

> Sensor IR para CO2/HC

> Multiplas Sondas

> Medição Pressão até 1 bar

> Bluetooth/Esders Connect

> Manômetro Digital

> Pressão Diferencial

> Teste Estanqueidade

> Teste Reguladores

> Teste em Ramal

> Medição Range até 100bar

> Impressão de Resultados

> Procura de Gás PPM

> Medição Pressão até 2 bar

> Pressão Diferencial

> Teste Estanqueidade

> Testes Configuráveis

> Impressão Resultados

> Versões Ex e não EX

> Análise de Etano

> Barhole (Sondagem)

> Autorange (PPM/LEL/VOL) 

> Velocidade do Gás

> Multiplos Acessórios

> Medição Pressão até 2 bar

> Calibrações Especiais

> Teste Pressão Em Redes

> Compensa Temperatura

> Sensores Intercambiáveis

> Ranges (1 Bar a 100 Bar)

> Tela por toque (touch)

> 2000 logs de Medições

> Esders Connect/LTE (4G)

> Carro de Busca de Fugas

> Vazamentos em vias

> Range 40.000 PPM

> Metano Seletivo

> Tecnologia Laser

> Sem Interferência Cruzada

> Adapta a qualquer veículo



Envio de dados remoto

ESDERS BRASIL EQUIPAMENTOS DE TESTE LTDA.
RUA JAERTH P. DE MEDEIROS, 54/0001 - SERRA GRANDE
NITERÓI - RIO DE JANEIRO - BRASIL - CEP 24.342-815

www.esders.com.br | dinardi@esders.com | Telefone: +55 21 9 8386-0031


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

