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História

Adalbert Fritz založil roku 1869 podnik v 
Schmiedefeldu v Durýnsku. Telegrafická zkratka 
- AFRISO -, znamená Adalbert Fritz a syn, sa o 
stala svetoznámou značkou v oboru techniky pre 
merania tlaku a teploty. Po 2. svetovej vojne 
obnovil Adalbert Fritz so svojím synom Georgem 
podnik v Güglingenu. Začiatkom šesťdesiatych 
rokov boli na všetkých západoeurópskych trhoch 
založené vlastní expedičné a produkčné
spoločnosti a z AFRISA sa stal AFRISO-EURO-
INDEX



Certifikácia výrobkov



Certifikácia výrobkov



Obchodné zastúpenia



Výrobný program:

Hladinomery a regulačné prístroje
Snímače medzných hodnôt
Indikátory netesnosti
Súpravy na vložkovanie nádrží
Vybavenie nádrží
Filtre vykurovacieho oleja
Príslušenstvo pre teplovodné vykurovanie a solárne 
kolektory
Využitie dažďovej vody
Meranie teploty a tlaku
Kontrolné a meracie prístroje
Analýza spalín



Súpravy na vložkovanie nádrží

Nádrže na olej a motorovú naftu
Obklady miestností
Nádrže na dažďovú vodu



Nádrže na olej a motorovú naftu
(nádrže na dažďovú vodu)

Vložky nádrží s úplným príslušenstvom
Súprava AK-S pre vložkovanie valcových nádrží
- obsah 3 000 – 100 000 litrov
Súprava AK-S pre vložkovanie hranatých nádrží
- obsah 3 000 – 30 000 litrov

Obsah súpravy: vákuový indikátor úniku Eurovac, vložka nádrže podľa 
DIN alebo podľa rozmerov, 1 pár plstených prezúvok, filcová
podložka, ochranná doska a potrebné monážne príslušenstvo 

(Pre dažďovú vodu špeciálna fólia, vákuový indikátor nie je 
nutný, plastové veko)



Obklady miestností

Utesnenie záchytných vaní a 
záchytných priestorov v 
skladoch kvapalín 
nebezpečných pre vody

Obsah súpravy: fólia 1,5 mm zosilnená
tkaninou, hliníková fólia, geotextília, 
narážacie hmoždinky

-pre všetky druhy a veľkosti nádrží
-nie je potrebná demontáž nádrže
-na steny nie sú kladené zvláštne požiadavky
-obklad je možné prevádzať v ktorejkoľvek 

ročnej dobe
-obklad je dodávaný ako kompletná sada



Vybavenie podzemných nádrží s 
dvojitým plášťom



Hladinomery a regulačné prístroje

Mechanické hladinomery
UNIMES – univerzálny mechanický s ozubeným 

prevodom, merací rozsah 90-200cm výšky, indikácia v 
% ( možnosť v litroch)

-jediné mechanické meradlo so stupnicou v 
litroch

-vysoká presnosť merania
-dlhá životnosť
-univerzálné s plnou výchylkou ukazovateľa
MT-PROFIL R-11/2a – 2- dtto, ale  plastové

planetové prevody, merací rozsah 0 - 250 cm



Hladinomery a regulačné prístroje

Pneumatické hladinomery
UNITOP 3000, 1200, 4000, 

3000 pre vodu
- univerzálné pre meranie do vzd.50m, 

presnosť ± 2% koncovej hodnoty 
stupnice, plynulé nastavenie výšky 
nádrže

-vysoká presnosť merania
-merací systém uložený nezávisle na puzdre
-kontrola spotreby s označením dátumu
-prídavné stupnice v litroch
-nastavovanie spredu



Hladinomery a regulačné prístroje

Pneumatické hladinomery pre 
vykurovací olej a vodu

UNITEL, UNITEL pre vodu, 
PNEUMOFIX

-univerzálný pneumatický hladinomer pre 
merania do vzdialenosti 50 m

-presnosť merania ±3% koncovej hodnoty 
stupnice

-korekcia plynulého nastavenia
-pretlaková poistka
-plynule nastaviteľná výška 900-3000mm (900-

2500 pre vodu)
-prídavná stupnica v litroch



Elektropneumatické hladinomery

UNIMAT 3000, 8000
-univerzálný pneumatický hladinomer s 

elektrickým čerpadlom pre trvalú indikáciu a 
signalizáciu rezervy

-meranie do vzdialenosti 50m
-plynule nastaviteľná výška 900-3000, 3000-8000
-pri dosiahnutí úrovne rezervy (5-30%) sa 

aktivuje optický a akustický alarm
-možnosť vypnutia akustického alarmu
-indikácia v % plniacej výšky
-prídavné stupnice v litroch pre všetky nádrže 

DIN
-elektrická prípojka 230 v stried. do sieťovej 

zásuvky



Hlásiče hladín

MINIMELDER – R
-hlásič minimálneho stavu naplnenia
-pre vykurovací olej, vodu alebo neutrálne kvapaliny nepriľnavé
-výškovo nastaviteľná plaváková sonda



Hlásiče hladín

MAXIMELDER-R
-hlásič maximálneho stavu naplnenia
-pre vykurovací olej, vodu alebo neutrálne kvapaliny nepriľnavé
-výškovo nastaviteľná plaváková sonda



Digitálný ukazovateľ obsahu nádrže 
DIT 01 pre vykurovací olej a motorovú
naftu

DIT 01
-univerzálne použitie v nádržiach s výškou 

alebo priemerom 3m
-všetky bežné tvary nádrží má v pamäti
-jednoduchá a rýchla montáž vďaka 

úplnému montážnemu príslušenstvu
-nie je nutné externý zdroj
-dlhá životnosť batérie dosiahnutá funkciou 

Push-To-read
-vysoká presnosť merania ±1,5%
-indikačný prístroj s dobre čitateľným  

displejom
-jednoduchá obsluha
-teploty:okolie  0 ˚C - +45 ˚C

meraná látka  0 ˚C - 60 ˚C
skladovacia teplota - 30˚C - + 80 ˚C



Digitálný ukazovateľ obsahu nádrže 
DIT 02 pre vodu
DIT 02
-univerzálne použitie v nádržiach s výškou alebo priemerom 4m
-všetky bežné tvary nádrží má v pamäti
-jednoduchá a rýchla montáž vďaka úplnému montážnemu príslušenstvu
-nie je nutné externý zdroj
-dlhá životnosť batérie dosiahnutá funkciou Push-To-read
-vysoká presnosť merania ±1,5%
-indikačný prístroj s dobre čitateľným  displejom
-jednoduchá obsluha
-teploty:okolie  0 ˚C - +45 ˚C

meraná látka  0 ˚C - 60 ˚C
skladovacia teplota - 30˚C - + 80 ˚C



Pulzný reflexný hladinomer 

Puls Fox®PMG 01
-vhodný pre tekuté, práškové, pevné, el. 

vodivé a nevodivé médiá
-na priebežný stav naplnenia nádrže
-pre nádrže pod tlakom alebo vákuové
-rozsah merania podľa sondy a média
-presnosť ±15mm zvonku dĺžky bloku, 

±0,1% meranej hodnoty
-prevádzkový tlak max. 16 bar
-prevádzková teplota - príruba -30 / + 90 ˚C

médium – 50 / + 600 ˚C



Radarový hladinomer

Radar Fox®RMG 01
-bezkontaktové meranie stavu naplnenia
-vhodný hlavne pre priľnavé a vysoko 

viskózne alebo veľmi agresívne médiá
-nezávislé na zmene permitivity, tlaku, 

teploty a hustoty
-imúnny pri nekľudnom povrchu média, 

pare alebo prachu
-teplota média až 250 ˚C podľa typu antény



Snímače medzných hodnôt pre 
nádrže v interiéroch

GWG 12K/1, GWG 12 K/1/C, GWG 12 K/MT
-snímače medzných hodnôt na bázi termistoru
-skladovaná kvapalina vykurovací olej, nafta motorová
-inštalačný návod



Snímače medzných hodnôt pre 
vonkajšie nádrže

GWG 23-Ro, GWG 23 – Wa
-nadzemné a podzemné nádrže na skladovania vykurovacieho oleja, 

motorovej nafty a BIO nafty
-podzemné nádrže pre skladovanie motorového benzínu



Snímače medzných hodnôt pre 
vonkajšie nádrže

GWG 23 – T 700,GWG – T 1000, GWG 84–UVT–
R-600-Ms

-snímače s teleskopickou trubkou



Poistky proti preplneniu

Obmedzovač hladiny NB 220 H, NB 220 QS
-určený pre stabilné nádrže na uskladňovanie prevodových a 

motorových a nehorľavých vodu ohrozujúcich kvapalín

Snímač stavu hladiny Typ 76A, 76W, 76N
-súčasť poistky proti preplneniu
-dosiahnutím kritickej hladiny je možné nastaviť prerušenie plnenia 

alebo akustický alarm



Indikátory netesnosti, iskrivo 
bezpečné
LAG-14 ER s relé
-pre dvojplášťové nádrže s kvapalinou v monitorovanom priestore
-indikácia prevádzkového stavu a alarmu
-zásobník kvapaliny je možné montovať vo vnútri priestorov ohrozených 

výbuchom zóne I a II



Indikátory netesnosti iskrivo bezpečné
podľa WHG a VbF

LAG-13 K, LAG-13 KR
-indikátor úniku pre dvojplášťové nádrže s kvapalinou v indikovanom 

priestore
-pre nad a podzemné nádrže na kvapaliny tr. nebezpečnosti A I, A II, A III 

a B



Vákuový indikátor úniku

Eurovac 04-1, Eurovac 04-3
-indikátor na báze vysokého vákua pre nádrže s dvojitým plášťom, resp. s 

vložkou
-pre kvapaliny tr. Nebezpečnosti A III jako aj kvapaliny ohrozujúce vody
-pre nádrže s Ø až 2,9m



Pretlakové indikátory úniku pre 
dvojplášťové nádrže

Europress LAD-10
-pre skladovanie nehorľavých 
kvapalín ohrozujúcich vody a 
horľavých     kvapalín tr. 
nebezpečnosti A I,A II,A III a B

-pre montáž v suchých a 
pochôdzných miestnostiach s 
teplotou nad bodom mrazu



Pretlakové indikátory úniku při 
dvojplášťovom potrubí
Europress LAD-R
-indikácia pretlakom inertného plynu bez stacionárnej fľaše
-pre skladovanie nehorľavých kvapalín ohrozujúcich vody a horľavých 

kvapalín tr. nebezpečnosti A I,A II,A III a B



Indikátory úniku s termistorom

Detektor oleja na vode ÖWWG 3
-indikácia hromadenia kvapalín únikom,spätným vzdutím alebo 

zatopením
-montáž termistorovej sondy na najvyššie prípustné miesto
Použitie:
-miestnosti pre skladovanie oleja
-záchytné vane, kontrolné a prístupové šachty
-kotolne, práčovne
-miestnosti s vodovodnými prípojkami



Kontrolné a meracie prístroje

Detektory úniku plynov
GSP 1, GSP 1510
-detekcia aj najmenších netesností

úniku horľavých plynov
-meranie koncentrácie plynu v 

miestnosti
-možnosť odčítať koncentráciu až

2000ppm
-při koncentrácii >1 obj.% akustický 

alarm
-napájanie NiCd  akumulátor



Kontrolné a meracie prístroje

Ručné prístroje na meranie tlaku
Séria 2500( riadené mikroprocesorom)
-meranie pretlaku, podtlaku a rozdielového tlaku
-určený pre plynné, suché a neagresívne médiá
-digitálná indikácia
-tlačené jednotky bar, mbar, hPa



Kontrolné a meracie prístroje

Ručné prístroje na meranie teploty
Teplomery TM4, TM5,TMD5
-rýchle meranie povrchov, kvapalín, plastických médií, prestup tepla a 

tepelné izolácie
-napájanie  9 V batériou

-rozsah merania: - 50 ˚C - +1150 ˚C(min., max., okamžitá)



Kontrolné a meracie prístroje

Analyzátory vody
AQUALYZER, AQUASYSTEM
-možnosť pripojenia jednej alebo viacerých sond
-meranie pH, Redox, kyslík, vodivosť, koncentrácia iontov v kvapaline,...
-uchované dáta je možné prenášať do PC a vyhodnocovať
-kalibrácia sa vykonáva kalibračnými roztokmi(súčasť dodávky)
-oblasť použitia: monitoring pitnej vody, vody v kúpaliskách, energetika, 

redox reakcie, monitoring vodných tokov,...



Kontrolné a meracie prístroje

Meracie prístroje teploty a vlhkosti vzduchu
Séria FT3 až FT6
-meranie teploty a relatívnej vlhkosti
-využitie pre obchodníkov s nehnuteľnosťami, domové správy, znalcov, 

stavebné firmy, kontrola stavebných materiálov, klímy v miestnosti



Kontrolné a meracie prístroje

Sada pre tlakové skúšky, tlak vody, meranie 
prietoku a teploty

Tlakové skúšky AS-2+tlakomer S 2501
-tesnosť trúbkových rozvodov, armatúr, malých nádrží, plynových 

rozvodov, skúšky tlakových spínačov, obecné meranie tlaku, podtlaku 
a rozdielového tlaku

-dáta je možné prenášať cez INFRA port



Kontrolné a meracie prístroje

Sada pre skúšky 
tlaku vody PWG-10

-meranie tlaku vody v rozvodoch 
a nádržiach

-rozsah merania 0 – 10bar

Meracie zariadenie 
prietoku a teploty 
Flowtemp

-skúšky a nastavenie zariadení
pre prípravu teplej vody



Kontrolné a meracie prístroje

Meranie vlhkosti dreva a stavebnej vlhkosti
Merací prístroj AGHH
-meranie obsahu vody reziva a výrobkov z dreva, slamy, betónu, 

omietok, piesku, malty,…
-nastavenie pre 135 druhov dreva, lepenky, papiera
-rozsah merania 3 – 100 hmotn.%



Kontrolné a meracie prístroje

Skúšky tesnosti
Kufrík pre skúšku tesnosti DKP 60, DKP 60-2
-skúšky tesností mestských a diaľkových plynovodov a rozvodov, novo 

zhotovených rozvodov s/bez armatúr
-použitie pre hlavné skúšky, kombinované záťažové skúšky a skúšky 

tenosti



Kontrolné a meracie prístroje

Kufrík pre skúšku tesnosti s elektronickým 
vyhodnotením miery netesnosti

-digitálný indikátor netesností riadený mikroprocesorom
-jednoduchá obsluha
-použitie:-predbežná skúška(sk. tlak 1 bar), hlavná skúška(sk.tlak 110 

mbar)
-protokol merania



Analýza spalín

Prenosné analyzátory dymových 
plynov-EUROLYZER

-digitálné prístroje riadené mikroprocesorom
Merané veličiny: O2, CO, teplota komO2, CO, teplota komíínových plynov, teplota vzduchu, nových plynov, teplota vzduchu, 

jemný jemný ťťah,ah,
VypoVypoččíítavtaváá:CO2, C0, lambda, :CO2, C0, lambda, úúččinnosinnosťť alebo strata teplaalebo strata tepla



Analýza spalín

Prenosné analyzátory dymových plynov
MULTYLYZER
Merané veličiny: O2, CO/H2 4.000, teplota komO2, CO/H2 4.000, teplota komíínových plynov, teplota nových plynov, teplota 

vzduchu,  vzduchu,  ťťah, tlak, diferenah, tlak, diferenččný tlakný tlak
VypoVypoččíítavtaváá:CO2, CO nezriedený Nox , Eta :CO2, CO nezriedený Nox , Eta úúččinnosinnosťť, Lambda, , Lambda, úúččinnosinnosťť

alebo strata tepla spalinami, rosný bod, teplotný rozdielalebo strata tepla spalinami, rosný bod, teplotný rozdiel



Analýza spalín

Prenosné analyzátory dymových plynov
Maxilyzer
-merané veličiny:O2, CO/H2, teplota spalín, teplota spalného vzduchu, 

diferenčný tlak, rozdielová teplota
-dátová pamäť na 100 – 250 blokov meraní



Analýza spalín

Stacionárná analýza spalín, odber a úprava 
plynu

MAXISYSTEM
-zariadenie pre úpravu meraného plynu
-chladenie a filtrácia meraného plynu
-dodávka meraného plynu a odvod kondenzátu



Analýza plynov

Stacionárná analýza plynov
-kontinuálne, selektívne a kvantitatívne vyhodnotenie určitej zložky v 

ľubovoľnej zmesi
-umožňuje signalizovať tendencie, reguláciu a bilanciu prebiehajúcich 

procesov



Analýza plynov

Kompaktná jednotka analyzátoru plynu
EasySystem
Analyzátor plynov pre diskontuálne meranie
BIOLYZER
Analyzátor plynov pre kontinuálne meranie
BIOLYZER



Záver

Touto cestou si Vám dovolím 
poďakovať za pozornosť a teším sa na 

vzájomnú spoluprácu.

Ing. Drábus Ján


