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De voordelen van Bakker & Co

Met Bakker & Co bent u altijd verzekerd van de beste oplossingen en betrouwbare producten. Zeker heid 

die nog eens versterkt wordt door de eigen servicedienst, die 24 uur per dag en zeven dagen per week 

bereikbaar is. Hierdoor kan het reguliere onderhoud plaatsvinden op het moment dat dit u het beste 

uitkomt. Tevens kunnen eventuele storingen snel en doeltreffend verholpen worden omdat Bakker & Co veel 

slijtagegevoelige onderdelen op voorraad heeft. Onze servicedienst kunt u ook inzetten voor installatie-

werkzaamheden en ingebruiknames van bestaande of nieuwe productielijnen. Zo zorgt Bakker & Co 

ervoor dat u maximaal kunt presteren.
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Schematic of the completed configuration of
Ritter Gas Meter, Digital Input Module, PC and Rigamo

PC with Software
“Rigamo-4Ch“
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DRUK 
Gauge en bi-directional

GASFLOW
Natgas

GASFLOW
Drooggas

WATER FLOW 
Verplaatsbare en vaste opstelling

WATERKWALITEIT
Grond- en oppervlaktewater

 

Produceren zonder zorgen
Bakker & Co is één van de meest gespecialiseerde technische handelsondernemingen van 
Nederland en België en werkt voor toonaangevende bedrijven in een groot aantal verschil-
lende sectoren. De kracht van Bakker & Co is de continuïteit van productieprocessen veilig te 
stellen door middel van gedegen technische adviezen. Door de internationale ervaring heeft 
Bakker & Co altijd toegang tot de meest innovatieve technologische oplossingen. Daarnaast 
levert Bakker & Co maatwerkoplossingen. Maar wat voor oplossing u ook kiest, u heeft altijd 
de zekerheid dat u kunt produceren zonder zorgen. Vandaag, morgen en overmorgen.

Meten is weten, Bakker&Co weet er alles van. Meetapparatuur is de ruggengraat van elk 
productie proces. Door te meten weet u niet alleen dat processen goed lopen, maar bijvoor-
beeld ook of u uw processen kunt verbeteren. Bakker & Co levert en installeert meet-
apparatuur voor de industrie en laboratoria, die door en door betrouwbaar is en die zich 
bewezen heeft onder de meest extreme omstandigheden. Of het nu gaat om gashoeveelheid 
metingen bij pilotplants, flowmetingen of om hoognauwkeurige drukmetingen.

GASFLOW
Laboratorium schaal
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Grond- en oppervlaktewater

DIEPTEMETING
Oppervlaktewater

GASFLOW
opties

  
Transducers, transmitters,  
laboratory of field standards

  
Meetbereik: 0…40.000 PSIA of 0...200 PSIG
Uitgangsignalen: frequentie, RS-232 of RS-485 interface

  
Uitgangsignalen: RS-232,  SD-I12, handmatige of  
 akoestische uitlezing
Meetbereik: 0…100 meter

  
Uitgangsignalen: 4…20mA, SD-I12, RS-485 of   
 handmatige uitlezing 
Meetbereik: 0…100 meter 

  

Meetbereik: 1…18.000 l/h
Uitlezing: roller counter
Signaal: pulsgenerator of mA

  
Meetbereik: 40…160.000 l/h
Uitlezing: roller counter
Uitgangsignalen: pulsgenerator of mA

  
Meetbereik: 1ml/h…1l/h
Uitlezing: display
Uitgangsignalen: pulse

1 tot 24 gasmeters tegelijk.
Hardware module, met software licentie structuur.

Meten van 1 tot 16 parameters. 
Gegevens opslag: 120.000 of 500.000
Uitgangsignalen: RS-232, SDI-12 en  
 RS-485 interface

  
Meetbereik: 0…10m/s - 0…20 meter diepte
Meetprincipe: akoestisch; propellor
Diverse propellors mogelijk, incl. software of uitleesunit

DIEPTEMETING
Gauge

DIEPTEMETING
Absolute

  
DiepteMeetbereik: 0…7000 meter
Meetbereik: 0…10.000 PSIA
Uitgangsignalen: frequentie, RS-232  
 of RS-485 interface

  
DiepteMeetbereik: 0…140 meter
Meetbereik: 0…200 PSIA
Uitgangsignalen: frequentie, RS-232  
 of RS-485 interface


