
Jei negalite matyti šio naujienlaiškio, galite rasti jį čia

Rekomenduojame šiuos prietaisus:

Bevielis Bluetooth temperatūros
jutiklis / sistema TJ-Tempwatch

•  Duomenys nuskaitomi Android telefonu
•  „Bluetooth Low Energy“ technologija
•  Duomenis galima išsiųsti CSV formatu
•  Nuo 34 € be PVM

Bevielis temperatūros jutiklis 
TJ-OWK su K tipo termopora

•  Iki dviejų kanalų (dvi K tipo termoporos)
•  Matuojama jutiklio (aplinkos) temperatūra
•  Siuntimo intervalas: nuo 1 s iki 1 h
•  Maitinamas baterijomis arba iš išorės

Slėgio relė-keitiklis-duomenų
kaupiklis DPC 8380 su ekranu ir NFC

Hidrostatinis slėgio keitiklis lygio
matavimui ECL 8439
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•  Kaupia slėgio duomenis
•  NFC komunikacija su telefonu
•  Pasukamas ekranas
•  Nuo 165 € be PVM

•  Diapazonas: nuo 0...0,1 bar iki 0...2 bar
•  Gali dirbti klampiuose skysčiuose
•  Integruota apsauga nuo žaibo
•  Nuo 244 € be PVM

IŠPARDAVIMAS

Duomenų kaupiklis lygio 
matavimui DL/N

•  Lygio matavimui iki 100 m
•  Matavimo intervalas: nuo 0,5 s iki 24 h
•  RS-485 sąsaja
•  980 € 637 € be PVM

Dangų storio matuoklis 
Ultrametr A300

•  Nemagnetinių dangų storio matavimui
•  Su temperatūros kompensacija
•  Pritaikytas darbui lauke
•  514 € 454 € be PVM

Auregis UAB taip pat siūlo
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• Platų pramoninių automatikos ir matavimo prietaisų pasirinkimą.
• Įvairių konstrukcijų temperatūros jutiklius, termoporas.
• Termokišenes (suvirintas ir monolitines).
• Adapterius („perėjimus“) slėgio matavimo prietaisams.
• Automatinio valdymo ir automatikos sistemų projektavimą.
• Elektros schemų ir projektų, valdymo spintų projektavimą, komplektavimą, derinimą ir montavimą. 
• Automatikos sistemų paleidimą – derinimą.
• Pramoninių programuojamų valdiklių (PLV) ir operatoriaus pultų (HMI) programavimą. 
• Nuotolinės prieigos per internetą ir GSM/GPRS prie tiekiamos įrangos projektavimą. 
• Duomenų surinkimo (SCADA) programavimą, montavimo, paleidimo ir techninės priežiūros
paslaugas.

Auregis UAB
Savanorių pr. 271 / Mituvos g. 2
Kaunas LT-50131
+370 37 313426

www.auregis.lt
info@auregis.lt

Jeigu daugiau nenorite gauti mūsų naujienlaiškių, prašome informuoti mus šiuo adresu .
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