
HITMA INSTRUMENTATIE
Voor meten, regelen en testen bent u bij 
HITMA Instrumentatie aan het juiste 
adres. Uw situatie is ons uitgangspunt, 
waardoor we maatoplossingen bieden. 
Door de vele meetprincipes die we 
leveren en de voortgaande technische 
ontwikkelingen, wordt steeds aan de 
hoogste eisen voldaan. Een team van 
specialisten biedt u elke gewenste 
ruggesteun. De HITMA-service-
organisatie verhelpt storingen op locatie, 
voert onderhoudswerkzaamheden uit en 
stelt instrumenten in bedrijf. Ook voert 
zij reparatie- en kalibratiewerkzaamheden 
uit.

HITMA FILTRATIE
Kwaliteit, kostenbesparing en proces-
optimalisatie, daar draait het om bij 
HITMA Filtratie. Door een intensieve 
samenwerking met de klant en onze 
fabrikanten, komen we tot de beste 
oplossingen. Of het nu gaat om ver-
wijderen van vervuiling uit vloeistof- of 
gasstromen, het scheiden van vloeistof-
emulsies, het verwijderen van vloeistoffen 
uit gassen of het behandelen van 
(afval)waterstromen. 

Speciaal voor hydrauliek- en smeerolie-
systemen hebben we een Total Cleanli-
ness Management-programma opgezet. 
Dit omvat ondermeer service en ver-
huur van fi lterunits voor het reinigen van 
olie -sy stemen voor bijvoorbeeld rotating 
equipment. Ook het verwijderen van 
water behoort tot de mogelijkheden. 
Het doel is het verhogen van de inzet-
baarheid van het systeem en daarmee de 
betrouwbaarheid van het gehele pro-
ductieproces. Deze spoelopdrachten 
worden door onze servicedienst onder-
steund met oliemonstername en -
reinheidsonderzoek (ook op locatie). 

HITMA draagt steentje bij 
aan Oefenfabriek
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HITMA Instrumentatie | HITMA Filtratie

De HITMA-bedrijven HITMA Instrumentatie en HITMA Filtratie hebben elk 
hun specialismen en bieden technische producten van topmerken. 
Een aantal van deze producten wordt toegepast binnen de Oefenfabriek. 
Wij hebben met plezier meegewerkt aan de totstandkoming van deze 
opleidingslocatie.
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F I L T R A T I E I N S T R U M E N T A T I E

In samenwerking met de fabrikanten Pall 
en Pneumatic Products levert HITMA 
Filtratie een programma voor perslucht-
conditionering (o.a. persluchtdrogers, 
luchtfi lters, actiefkool absorbers, spare-
parts en onderhoud). 

HITMA Filtratie beschikt over een 
fi ltratielaboratorium, gespecialiseerd in 
analyses rondom fi ltratie (oliereinheids-
metingen, fi ltreerbaarheids- en 
 integriteitstesten en beoordeling van de 
bestendigheid van materialen).

PRODUCTEN
De HITMA-producten worden ingezet in 
diverse marktsegmenten, zoals de 

(petro)chemie, olie- en gaswinning en 
energiesector, machinebouw, farmacie, 
HVAC en ziekenhuizen.

HITMA INSTRUMENTATIE LEVERT:
• Draagbare instrumenten  
• HVAC-instrumenten  
• Meet- en regelinstrumenten
• Registratieapparatuur  
• Afsluiters  

HITMA FILTRATIE LEVERT:
• Filters voor vloeistof- en gasfi ltratie
• Coalescers voor vloeistof/vloeistof- en 

vloeistof/gas-scheidingen
• Filtratiesystemen
• Crossfl owinstallaties 
• Filtratie, waterverwijdering- en 

diagnostische apparatuur 
• Persluchtconditionering
• Service en verhuur van fi lterunits en 

purifi ers 

HITMA EN DE OEFENFABRIEK
Naast advies en ondersteuning hebben de 
HITMA-bedrijven Beka meet- en regel -
instrumenten en Pall fi lterhuizen en -
elementen voor hydrauliek- en smeerolie-
fi ltratie aan de Oefenfabriek geleverd. 


