
Jei negalite matyti šio laiško, galite rasti jį čia

Sveiki,

norėtume Jums pasiūlyti temperatūros matavimo ir reguliavimo prietaisus taikomus logistikos,
sandėliavimo, farmacijos bei kitose srityse.

Daugkartinis Tempmate-M1
temperatūros duomenų kaupiklis

•  Matavimo diapazonas: -30...+70 °C
•  Galimybė prijungti išorinį jutiklį (-40...+90 °C)
•  Tikslumas: ±0,5 °C 
•  Atminties talpa: iki 32 000 verčių
•  Automatinis PDF ataskaitos genervimas
•  Jungiamas per USB jungtį
•  55 € be PVM

Vienkartinis temperatūros duomenų
kaupiklis Tempmate S1 V2 USB

•  Matavimo diapazonas: -30...+70 °C
•  Tikslumas: ±0,5 °C 
•  Atminties talpa: iki 16 000 verčių
•  Automatinis PDF ataskaitos genervimas
•  Jungiamas per USB jungtį
•  Apsaugos klasė: IP67
•  25 €  be PVM (kinta priklausomai nuo kiekio)

Skaitmeninis termometras DT-1

•  Matavimo diapazonas: -50...+200 °C
•  Tikslumas: ±0,1 °C 
•  Kabelio ilgis: 1 m
•  Rūgštims atsparus jutiklis
•  52 € be PVM

Skaitmeninis termometras Termik

•  Matavimo diapazonas: -30...+70 °C
•  Tikslumas: ±0,5 °C 
•  Baterijos darbo laikas: 2 metai
•  Apsaugos klasė: IP65
•  42 € be PVM
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Bevielė Bluetooth temperatūros 
ir drėgmės registravimo 

sistema Tempwatch

•  Temperatūros bei santykinės drėgmės
kreivės iš daug jutiklių viename grafike 
•  Aliarmai telefone (perspėjimai, vibracijos ir
garso signalai)
•  Grafiko (PNG) bei duomenų (CSV)
eksportavimas ir dalinimasis
•  Ryšio nuotolis tiesioginiu matomumu ore: ~15
m
•  Versija su magnetu
•  Nuo 34 € be PVM

Bevielis drėgmės ir
temperatūros jutiklis 

TJ-OWRH

•  Matavimo diapazonas: 
-30...+70 °C (-40...+125 °C su išoriniu jutikliu)
0...100 % RH
•  Nutolinto jutiklio kabelio ilgis: iki 5 m
•  Baterijos darbo laikas: 0,5...5 metų
•  Ryšio nuotolis tiesioginiu matomumu ore:
~500 m
•  Duomenų išvestis iš imtuvo WR1 per USB,
RS-232 arba RS-485 sąsajas
•  Nuo 140 € be PVM

Galime pasiūlyti santykinės oro drėgmės bei kitų parametrų matavimo bei reguliavimo prietaisus bei
monitoringo sistemas.

Jeigu sudomino ar kilo klausimų, prašome: 
rašyti rima@auregis.lt arba info@auregis.lt
skambinti +370 698 80454 arba +370 37 313426

Tikimės sėkmingo bendradarbiavimo.

Rima Mikulėnienė 
Projektų vadovė

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 laiškų, prašome informuoti mus šiuo adresu .
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