Jei negalite matyti šio naujienlaiškio, galite rasti jį čia

Rinkimės tik profesionalius prietaisus!

Kolektorinis šaltnešio temperatūros ir
slėgio matuoklis Si-RM3

• Matavimo diapazonas: -40...150 °C,
-1...60 bar
• Dviejų vožtuvų sistema
• Android / iOS programėlė komunikacijai
• 124 šaltnešio rūšys
• 220 € be PVM

GSM temperatūros ir drėgmės
duomenų kaupiklis U3120M su
vidiniais jutikliais

• Matavimo diapazonas: -20...+60 °C,
0...100 %
• Rasos taško skaičiavimas
• Atmintis: iki 500,000 taškų
• Matavimo intervalas: 10 s...24 h
• Nuo 508 € be PVM

Srovės kilpos indikatorius
E6611-G

•
•
•
•
•
•

Įėjimas: 4...20 mA signalas
Maitinimas iš srovės kilpos
Patogus montavimas skyde (Ø22 mm)
Skaitmeninis filtravimas
Matavimo intervalas: 1 s
55 € be PVM

Funkcionali programinė įranga
COMET Vision 2.0 - NEMOKAMA
.

• Darbui su Comet Systems prietaisais:
Sxxxx, Rxxxx, UxxxxM, Dxxxx, Mxxxx
• Nustatymų keitimas
• Duomenų atsisiuntimas, atvaizdavimas
• Ataskaitų generavimas, eksportavimas
• Aliarmų vizualizacija

Termokišenė su flanšu

Temperatūros jutiklių laikikliai

WF-P, WF-Z

UZ11, UZ21

• Standartiniai jutiklio ir proceso sriegiai:
G1/2", M20x1.5, 1/2"NPT ir kt.
• Ilgis pagal pageidavimus
• Galimos įvairios medžiagos, modifikacijos

• Laikikliai skirti lengvam temperatūros jutiklių
įtvirtinimui matavimo taške
• Diametras: 15 / 22 / 32 mm
• Medžiaga: 1.0401 plienas

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

