Jei negalite matyti šio naujienlaiškio, galite rasti jį čia

LUMEL vėl pristato naujus prietaisus:

Ultragarsinis lygio keitiklis

Analoginių įėjimų modulis

ULT20

S4AI

• 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

• 4 analoginiai įėjimai (standartiniai signalai,
varžinių termometrų, termoporų)
• RS-485 Modbus išėjimas (Slave režimas)
• 2 reliniai išėjimai
• 189 € be PVM

Skaitmeninis termometras

Skaitmeninis termometras DT-20

100-TP (precizinis)

sudėtingoms sąlygoms

• Matavimo diapazonas:
-50...250 °C arba -50...500 °C

• Matavimo diapazonas: -50...200 °C
• Skirtas matuoti temperatūrai rūkyklose,

• Tikslumas: ±0,03 °C

skerdyklose ir t.t.

• Ekranas: LCD, 6 simbolių, pašviečiamas
• Nuo 170 € be PVM

• Smeigiamas zondas
• Nuo 110 € be PVM

Temperatūros jutiklis su magnetu
TJ-MAG

Bevielė Bluetooth temperatūros
registravimo ir aliarmo sistema TJ-

.

Tempwatch

• Sensoriaus tipas: Pt100, PT1000, K, J, PTC,

• NAUJA: SMS užklausos iš kitų telefonų

NTC, Ni120, Ni1000

(galimybė gauti duomenis apie vieną arba visus

• Matavimo diapazonas: -30...180 °C
• Magnetinis žiedas tvirtinimui

jutiklius)
• NAUJA: Periodinės SMS būsenos žinutės

• Kabelis: 2, 3, 4 laidų

(galimybė siųsti visų jutiklių duomenis

• Nuo 30 € be PVM

nurodytais numeriais nurodytu dažnumu)
• Nuotoliniai aliarmai (SMS pranešimai ir
skambinimas) į nurodytus numerius
• 34 € be PVM (be magneto)

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
http://www.auregis.lt/
info@auregis.lt
Jeigu daugiau nenorite gauti mūsų naujienlaiškių, prašome informuoti mus šiuo adresu .

