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REFERENČNÍ LISTINA 

aplikace vlhkoměrů Hygrophil h v ČR a SR 
Hygrophil h je provozní vlhkoměr – psychrometr, určený ke stanoveni veškerých veličin vyjadřujících 
parametry vlhkosti vzduchu a to především za mimořádných podmínek v trvalém provozu. Měření lze 
provádět: při jakkoli vysokých teplotách a hodnotách vlhkosti.  Vlhkoměr je navržen pro technologie s 
vysokými nároky na odolnost proti korozi a mechanickému, či chemickému  znečištění. Je zvláště 
vhodný pro měření vzduchu s obsahem olejových par, s obsahem plynů rozpustných ve vodě, vzduchu s 
ředidly, kyselinami a prachem.  Předpokládá se měření v kouřových plynech a odtazích z průmyslových 
topenišť jako jsou např. elektrárny, spalovny odpadů apod. a to i bezprostředně za spalovacím prostorem. 

Přístroj Hygrophil h je normově přezkoušen a svými parametry odpovídá "Spolkové jednotné praxi pro 
sledování emisí" dle BMO ze dne 7.6.1991, IG/12-51134/4 a má osvědčení TÜV dle 17BlmSch. Verze 
4220 byla velmi positivně prověřena a její parametry potvrzeny SIRA Test & Certification Ltd.  Typ 4230 je 
modernizovanou verzí typu 4220. 

 

Odběratel Uživatel Aplikace Ks 
POLY-ANALYSER, s.r.o., Sokolovská uhelná a.s. spaliny, kontinuálně 1 ks
Litvínov, ČR kombinát Vřesová    
Chemopetrol Group, a.s., dtto spaliny, kontinuálně 1 ks
Litvínov, ČR      
VSŽ a.s. dtto spaliny, kontinuálně 1 ks
Košice, SR      
MONl-TORY s.r.o. dtto spaliny   1 ks
Košice. SR   mobilní měření  
Severosloven. celulózky a papirny a.s.,  dtto spaliny, kontinuálně 1 ks
Ružomberok,SR      
ZWZ a.s. divize Montáže, dtto spaliny, 1 ks
Milevsko   mobilní měření   
NOELL-KRC, GmbH, Teplárna Ústí n Labem a.s. spaliny kontinuálně 2 ks
Praha 6 Trmice    
NOELL-KRC, GmbH, Chemopetrol Group, a.s., spaliny, kontinuálně 1 ks
BRD Litvínov, ČR    
OČOT s.r.o. dtto spaliny, mobilní měřeni 1 ks
Trenčín, SR      
VŠCHT, Ústav plynárenství a dtto spaliny, mobilní měření 1 ks
koksochemie, Praha 6, Dejvice      
Hartmann & Braun SETUZA a s, spaliny, kontinuálně 1 ks
Praha Ústí nad Labem    
UNIS spol.s r.o ČEZ, elektrárna Ledvice detekce netěsností 1 ks
Brno Bílina    
Úřad pro technickou normalizaci, dtto mobilní měření  1 ks
metrologii a státní zkušebnictví   vlhkosti  
ČEZ, elektrárna Ledvice dtto spaliny, kontinuálně 2 ks
Bílina      
ENVItech s.r.o. 
Trenčín 

Spalovna Košice 
 

spaliny, kontinuálně 
 

1 ks
 

Pražské služby, a.s. 
Praha 

Spalovna Malešice 
 

spaliny, kontinuálně 
 

1 ks
 

ABB s.r.o.  
Praha 

Kaučuk a.s. Kralupy 
  

1 ks
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