
Jei negalite matyti šio naujienlaiškio, galite rasti jį čia

Aplankykite mus Auregis Facebook puslapyje!

Nuosekliai tobulinami mūsų prietaisai, programinė įranga ir sistemos:

Bevielė Bluetooth temperatūros registravimo ir aliarmo sistema 
Tempwatch

„Tempwatch“ pagrindinės galimybės:

•  Daug temperatūros jutiklių kreivių viename
grafike (valandos, dienos, savaitės intervalai)
•  Aliarmai telefone (perspėjimai, vibracijos ir garso
signalai)
•  Nuotoliniai aliarmai (SMS pranešimai arba
skambinimas)
•  Grafiko (PNG) bei duomenų (CSV)
eksportavimas ir dalinimasis
•  Žemo baterijos lygio indikacija
•  Lietuvių ir anglų kalbos
•  Nemokama licencija kiekvienam jutikliui

Jutiklio TJ-Tempwatch savybės:

•  Bevielis jutiklis aplinkos temperatūrai matuoti su
Bluetooth sąsaja
•  Naudojama „Bluetooth Low Energy“ technologija
•  Ryšio nuotolis tiesioginiu matomumu ore: ~15 m
•  Darbo temperatūra: -20...60 °C (galimos versijos
su didesniu diapazonu)
•  Versija su magnetu
•  Maitinimas: CR1632 baterija (3 V)
•  Nuo 34 € be PVM
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Riebalų vandens paviršiuje
detektorius GA-1

•  Signalizuoja apie riebalų sankaupą
separatoriuose, gaudyklėse, talpose ir kt.
•  Relinis išėjimas
•  Nuotolinio monitoringo galimybė
•  Nuo 490 € be PVM

Elektrodinis lygio jutiklis 
LJ-E5 (5 elektrodų)

•  Izoliatorius: teflonas
•  Proceso temperatūra: -30....+180 °C
•  Pagal užsakymą gali būti pagamintas kitokio
prijungimo sriegio, elektrodo ilgio
•  Nuo 150 €  be PVM

Elektriniai statinių šildytuvai, apvalkalai,
iki 90 °C su skaitmeniniu termostatu

•  Skaitmeninis termostatas
•  Standartiniai variantai 25, 50, 105, 200 L
•  Apvalkalas iš poliesterio/teflono
•  Nuo 420 € be PVM

Elektriniai statinių šildytuvai, apvalkalai,
IBC konteineriams su skaitmeniniu

termostatu

•  Skaitmeninis termostatas
•  2-3 šildymo zonos
•  Apvalkalas iš poliesterio/teflono
•  Nuo 1299 € be PVM
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IŠPARDAVIMAS

Durpių drėgmės matuoklis 
WWT-4

•  Durpių drėgmei matuoti 30...80 % diapazone
•  Mėginio dydis: 120 cm3
•  Mėginio suspaudimo slėgis: 0,2 MPa
•  390 € 295 € be PVM

Induktyvinis priartėjimo jutiklis 
DC-18-ANVI-ST4

•  Juntamas atstumas: 0...10 mm
•  Išėjimas: 0...10 V
•  Darbo temperatūra: -25...70 °C
•  103,5 € 62,5 € 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 (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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