РИ - ЕПМ,
Авторизиран сервис на SICK MAIHAK
Нашата компанија е авторизирана и сертифицирана филијала или сервис на SICK MAIHAK од
Германија (www.sick .com) која што пак е светски познат производител на мерни уреди за
континуиран мониторинг за хемиската, металопреработувачката, обоената индустрија,
цементарници, термоелектрани, рафинерии...
Како претставници и сервис на SICK MAIHAK ние освен што сме присутни во Македонија,
нашите услуги ги давеме и во земјите од регионот, како: Бугарија, Албанија, Косово, Србија,
Романија, Украина и др.
Ние обезбедуваме ` all-in-one`систем солуции за гасна анализа, мерење на прашина, анализа
на вода и течности и нивомерења.

Наши области на дејност

]

Континуирани гасни анализи (Емисија и Процесна
технологија)

]

In-Situ мерна технологија

]

Eкстрактивна мерна технологија

]

Снимање и Пресметување на мерните податоци

]

Мерење на концентрација на прашина

]

Анализи на Вода / Течности

]

Технологија на ниво мерења

]

Мерење на количина на проток и брзина

]

Уреди за мерење на опацитет

]

Континиуран емисиски мониторинг

]

Регионална продажба и прифатливи цени на
уредите и резервни делови со нивна монтажа
и
Сервисен пакет:од Инженеринг т.е. Планирање,
Нарачка, Монтирање и Одржување на уредите се
до сервис на опремата по продажбата

]
]

RI - EPM Rudarski Institut d.o.o. Skopje
Authorized SICK SERVICE
P. O. Box 174 * 1001 Skopje* Bl vd. Jane Sandanski 113
1000 Skopje, R. Macedonia
Phone: +389 2 2 447 156* Phone/Fax: +389 2 2 447 623
E-mail : epmsick@epmsick.com.mk
Web site : epmsick.com.mk

ПРАШАЛНИК
Доколку сте заинтересирани да дознаете нешто повеќе за нашиот сервис, Ве молиме
пополнете го овој Прашалник и вратете ни го пополнет по пошта, факс или e-mail. Ние
потоа ќе стапиме во контакт со Вас и ќе Ви го понудиме и обезбедиме најдоброто
решение за Вашето специфицирано поле на интерес.
Деталите од овој Прашалник ќе ни послужат како основа за нашата понатамошна
комуникација и соработка.

ИНФОРМАЦИИ ЗА КЛИЕНТОТ
Компанија :
Адреса

:

Поле на дејност :

Лице за контакт :

Телефон :
Факс :
E-mail :

РИ - ЕПМ, Рударски Институт д.о.о. Скопје
Авторизиран сервис на SICK MAIHAK
П. Фах: 174*1001 Скопје* Бул. Јане Сандански бр. 113
1000 Скопје* Р. Македонија
Тел: +389 2 2 447 156* Тел/Факс: +389 2 2 447 623

www.epmsick.com.mk
E-mail : epmsick@epmsick.com.mk

