Jei negalite matyti šio naujienlaiškio, galite rasti jį čia

Matavimo prietaisai bei jutikliai profesionalams

Slėgio keitiklis
FPT 8235 su membrana
lygiu paviršiumi

• Matavimo diapazonas: nuo 0...0,3 iki
0...100 bar
• Išėjimo signalas: 4...20 mA / 0...5 VDC /
1...6 VDC / 0...10 VDC / 0,5...4,5 VDC
• Proceso temperatūra: -40...+125 °C
• Proceso prijungimas: G1/2"
• Apsaugos klasė: IP65, IP67, IP68
• 219 € be PVM

PID temperatūros valdiklis
PR69

• Universalus įėjimas: termporos, RTD
arba analoginio DC signalo
• 3 reliniai ir/arba analoginiai išėjimai
• ON/OFF arba PID valdymas
• RS-485 (Modbus RTU) komunikacija
• Nuo 52,50 € be PVM

Slėgio relė-keitiklis-duomenų
kaupiklis DPS 8381
su ekranu ir NFC sąsaja

• Matavimo diapazonas: 0...2,5 iki
0...600 bar
• Išėjimo signalas: 4...20 mA / 0...5 VDC /
0...10 VDC / 1...6 VDC
• Relinis signalas: 2 x PNP
• Iki 3518 sukauptų slėgio verčių
• NFC komunikacija su telefonu
• 165 € be PVM

Universalus signalo keitiklis
2SC3D11CC3

• Įėjimas: 0...10 VDC, 2...10 VDC, 0...20 mA,
4...20 mA
• Išėjimas: 0...10 VDC, 2...10 VDC, 0...20 mA,
4...20 mA
• Konfigūruojamas DIP jungikliais
• 56,70 € be PVM

Temperatūros ir drėgmės jutiklis
P8541 (keturių kanalų)

Temperatūros jutikliai su
LED indikatoriumi bei

su Ethernet sąsaja

TOPGDM, TOPGDS jungtimis

• Temperatūros matavimo diapazonas:
-30...+80 °C / -50...+125 °C / 0...+50 °C
• Drėgmės matavimo diapazonas: 0...100 %
• Išėjimas: Ethernet sąsaja
• Webserver funkcija, e-pašto aliarmai
• Pridedamas kalibravimo sertifikatas
• Nuo 155 € be PVM

• Temperatūros matavimo diapazonas:
iki -50...+400 °C
• Versijos su indikatoriumi
• Su sriegine proceso jungtimi
• Skirtas matuoti temperatūrą vamzdžiuose,
cisternose ir kanaluose
• Nuo 49 € 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
https://www.auregis.lt/
info@auregis.lt
Jeigu daugiau nenorite gauti mūsų naujienlaiškių, prašome informuoti mus šiuo adresu .

