
Jei negalite matyti šio naujienlaiškio, galite rasti jį čia

Fluke Process Instruments (Raytek, Ircon, Datapaq) pristato:

•  Platus temperatūros matavimo diapazonas: -
10...+1200 °C
•  Skiriamoji geba 320 x 240 arba 640 x 480
•  Skanavimo dažnis 9 arba 60 Hz
•  Nuotolinis fokusavimas
•  Galimi įvairūs keičiami lęšiai
•  Priedų pasirinkimas
•  „GigE Vision“ sąsaja
•  Galinga ThermoView programinė įranga

•  LAN/Ethernet su PoE sąsajos komunikacijai su
termovizoriumi, įgalinančios Ethernet, Web
Server funkcijas
•  I/O aliarmo galimybė
•  Aplinkos temperatūra -10...200 °C (be
aušinimo -10...50 °C)
•  Atsparus korpusas, IP67 apsaugos klasė
•  Nuo 10820 € be PVM
•  Užsakius birželį taikomos geros nuolaidos!

Bekontaktis, IR spindulių temperatūros
matuoklis 

Thermalert 4.0

Bekontaktis, linijinis IR spindulių
temperatūros skaneris

MP150

http://auregis.lt/image/data/Naujienlaiskiai/20180621.pdf
http://www.auregis.lt/
http://auregis.lt/termovizorius-thermoview-tv40
http://auregis.lt/termovizorius-thermoview-tv40
http://auregis.lt/bekontaktis-ir-spinduliu-temperaturos-matuoklis-thermalert-4-0
http://auregis.lt/ultragarsinis-lygio-keitiklis-ult20
http://auregis.lt/bekontaktis-ir-spinduliu-temperaturos-matuoklis-thermalert-4-0
http://auregis.lt/bekontaktis-linijinis-ir-spinduliu-temperaturos-matuoklis-mp150
http://auregis.lt/analoginiu-iejimu-modulis-s4ai
http://auregis.lt/bekontaktis-linijinis-ir-spinduliu-temperaturos-matuoklis-mp150
http://auregis.lt/biriu-medziagu-dregmes-jutiklis-amms
http://auregis.lt/termopakabos-su-skaitmeniniais-jutikliais-ir-ju-sistemos
https://www.facebook.com/auregis
https://plus.google.com/109211267019528734913
https://www.youtube.com/watch?v=dNuG2r0dL_8


•  Matavimo diapazonas: -40...+2250
°C(skirtingos versijos)
•  Pažangi signalų apdorojimo technologija
•  Platus fokusavimo nuotolio pasirinkimas
•  Galvaniškai izoliuoti išėjimai
•  Galimas plastikinis lęšis darbui maisto
pramonėje
•  Analoginis įėjimas aplinkos temperatūros
kompensavimui ir spinduliuotės koregavimui
•  Lengvai konfigūruojamas per USB sąsają
•  Nuo 1150 € be PVM

•  Matavimo diapazonas: 20...1200 °C (skirtingos
versijos)
•  Linijinė terminio skenavimo realiu laiku
sistema pastoviam arba diskretiniam
temperatūros matavimui
•  Optinė skiriamoji geba 200:1
•  Integruota TCP/IP Ethernet sąsaja
•  Programuojamas relinis išėjimas
•  Trys programuojami analoginiai 4...20 mA
išėjimai
•  Nuo 19240 €  be PVM

Birių medžiagų pastovaus matavimo
drėgmės jutiklis 

AMMS

•  Talpinis drėgmės matavimas
•  Matuojamosios medžiagos temperatūra: 4...70
°C
•  Patogi, aiški kalibravimo programinė įranga
(papildomai užsakoma)

Grūdų temperatūros matavimo kabeliai
(termopakabos) 

ir jų sistemos

•  Termopakabos biriems produktams bokštinėse
saugyklose, sandėliuose, talpyklose
•  Jutikliai išdėstyti 2 arba 3 m atstumu
•  Ø9,8 mm (iki 35 m), Ø17 mm (nuo 36 iki 100
m)

http://auregis.lt/prekiu-katalogas-70/temperaturos-matavimas-ir-reguliavimas/bekontakciai-termojutikliai
http://auregis.lt/biriu-medziagu-dregmes-jutiklis-amms
http://auregis.lt/skaitmeninis-termometras-100-tp-precizinis
http://auregis.lt/termopakabos-su-skaitmeniniais-jutikliais-ir-ju-sistemos
http://auregis.lt/skaitmeninis-termometras-dt-20-sudetingoms-salygoms


•  Versija su integruotu temperatūros jutikliu 
•  Versija su keliais standartiniais išėjimo
signalais (4...20 mA / 0...20 mA / 0...10 V)
•  Galimas kalibravimas be programinės įrangos
•  Nuo 2967 € be PVM

•  Atsparumas tempimui: 2,5 t, 8 t (priklausomai
nuo tipo)
•  Darbo temperatūra -20...50 °C
•  Sistema sertifikuota ATEX-, IECEx-, GOST-R

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 .
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