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PORTABLE VISCOMETER

Sistem viskometer dengan dengan sesnsor yang 
terpasang secara in-line pada lini produksi untuk 
memantau viskositas produk secara terus menerus. 
Ini adalah cara efektif dan efisien pada proses 
produksi untuk memperoleh konsistensi kekentalan 
produk akhir. Fitur dan keuntungan: proses    produksi 
menjadi lebih baik: beragam pilihan sensor tipe 
dinamisdinamis & kinematik:pilihan model         instrument 
tergantung kebutuhan pelanggan: sederhana dan 
tahan lama. Inline viscometer digunakan di 
berbagai industri seperti polimer, kimia, cat/pelapis, 
lubrikan, makanan, minuman, farmasi, dan 
kosmetik.

Viskometer portabel PIVI menyederhanakan 
pengukuran viskositas langsung di lapangan.      
Otonomi dan pengukuran yang tahan hingga 50oC 
menjadikannya instrumen yang sempurna untuk 
pengoptimalan proses operasi, penyesuaian mesin, 
dan kontrol bahan baku.
DesainDesain ergonomis PIVI dengan pegangan sensor 
anti selip memungkinkan pengukuran viskositas    di 
tempat.

Viskometer Cone & Plate dirancang untuk kontrol 
kualitas viskositas yang cepat dan andal di berbagai 
aplikasi industri. Dirancang untuk lingkungan 
manufaktur, mudah dibersihkan dan dirawat 
dengan berbagai ukuran Cone yang dapat 
dipertukarkan.



Total Organic Carbon (TOC) adalah cara menghitung 
molekul organik dalam sampel secara tidak langsung. 
Penghitungan TOC dilakukan dengan cara mengoksidasi 
dan kemudian mendeteksi carbon (umumnya di deteksi 
sebagai CO2 menggunakan conductivity meter atau 
NDIR) yang kemudian dinyatakan sebagai konsentrasi 
carbon.
DuaDua Metode utama untuk deteksi CO2 yang banyak di 
gunakan secara komersial pada sample cairan yaitu :

- Direct Conductometric (Non Selective  
   Conductometric)
- Membrane Conductometric Detection 
   (Selective Conductometric)

Sebagai produsen Total Organic Carbon (TOC) 
Analyzers terkemuka di dunia, SUEZ menyediakan 
teknologi, kualitas serta service yang unggul. SUEZ 
mempunyai lebih dari 30 daftar paten untuk 
mendukung pengembangan inovasi baru, di mana di 
dalam daftar tersebut termasuk juga dengan paten 
metode Sievers Membrane Conductometric serta 
paten untuk sistem Integrated On Line Sampling (iOS).paten untuk sistem Integrated On Line Sampling (iOS).

Sievers TOC Analyzers mempunyai rentang 
pengukuran nilai TOC dari 0,03 ppb sampai dengan 
50,000 ppm dan menyediakan solusi untuk berbagai 
macam industri serta aplikasi.

TOTAL ORGANIC CARBON (TOC) ANALYZER

BENCHTOP & PORTABLE 
TOC ANALYZER

ON LINE TOC ANALYZER




