
Jei negalite matyti šio naujienlaiškio, galite rasti jį čia

AUREGIS kviečia Jus į LUMEL seminarą „LUMEL matavimo prietaisai ir
jų pritaikymo ypatumai energetikai ir pramonei“ gegužės 16d. 
11:30-12:30 val.

•  Pranešėjai: Dr. Rimvydas Ambrulevičius, AUREGIS projektų vadovas, Sergei Trofimenko, LUMEL
specialistas.
•  Vieta: susitikimų erdvė 4 salė, LITEXPO parodų rūmai Vilniuje.
•  Po seminaro klausytojai galės gyvai pabendrauti su AUREGIS ir LUMEL specialistais.
•  Kviečiame registruotis: Rima Mikulėnienė, rima@auregis.lt

AUREGIS kviečia į parodą BALTTECHNIKA 2017 gegužės 16-18d.

•  Maloniai kviečiame aplankyti mūsų stendą 5.C06 5 salėje LITEXPO parodų rūmuose Vilniuje.
•  Įėjimas į parodą nemokamas užpildžius prisegtą formą.
•  Demonstruosime birių medžiagų drėgmės nuolatinio matavimo įrangą su ACO jutikliu.
•  Supažindinsime su beviele Bluetooth temperatūros matavimo sistema Tempwatch.
•  Rodysime savo produkciją: temperatūros ir lygio jutiklius, jungiklius.
•  Pristatysime partnerių prietaisus: jutiklius, keitiklius, indikatorius, valdiklius, matuoklius ir kt.
•  Atstovaujame mūsų partnerius: Lumel, Trafag, Comet System, Termoaparatura Wroclaw ir kt.

LUMEL jau populiarūs ir nauji prietaisai:

Ampermetrai, voltmetrai kintamai
srovei ir įtampai EA16, EB16, ...

Duomenų kaupiklis HT20 
su Ethernet prieiga
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•  Dažnių diapazonas: 40...45...65...75 Hz
•  Tikslumo klasė: 1,5
•  Apsaugos klasė: IP50, IP54 arba IP20
•  Montuojami į skydą
•  Nuo 16 € be PVM

•  Matuoja temperatūrą, drėgmę, išskaičiuoja
susijusius parametrus
•  Webserver funkcija (vidinė svetainė)
•  Aliarmai el. paštu
•  260 €  be PVM

Elektros energetinio tinklo parametrų
analizatorius 
su ekranu N43

•  Programuojamas LCD ekranas
•  1 impulsinis ir 3 reliniai išėjimai
•  RS-485 sąsaja
•  Nuo 233 € be PVM

Energetinio tinklo parametrų
analizatorius ND10

.

•  THD parametro skaičiavimas
•  1 impulsinis ir 2 reliniai išėjimai
•  Apsaugos klasė: IP65
•  Nuo 139 € be PVM
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Ultragarsinis lygio jutiklis
ULT20

•  Lygio matavimas iki 8 metrų su automatine
temperatūros kompensacija
•  Galvaniškai atskirtas 0/4...20 mA išėjimas
•  Skaitmeninė RS-485 Modbus RTU sąsaja
•  Speciali kaina 750 € be PVM

Birių medžiagų pastovaus matavimo
drėgmės jutiklis AMMS

•  Talpinis drėgmės matavimas
•  Medžiagos temperatūra: 4...70 °C
•  Temperatūros kompensavimas
•  Kalibravimas keliuose taškuose
•  Nuo 2650 € be PVM

Auregis UAB taip pat siūlo

• 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 programinės įrangos (SCADA) programavimą, montavimo, paleidimo ir techninės
priežiūros paslaugas.

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

http://www.auregis.lt/
info@auregis.lt

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