Jei negalite matyti šio naujienlaiškio, galite rasti jį čia

Rūpinkimės savo aplinka!
Diferencialinis slėgio keitiklis

Anglies dioksido (CO2), temperatūros

DPT-R8 (8 diapazonų)
.

ir drėgmės keitiklis
CDT2000

• Didelis slėgio matavimo
diapazonų pasirinkimas
• Diapazonai perjungiami trumpikliais
• Išėjimas: 0...10 V, 4...20 mA
• Pasirinktinai: ekranas
• Pasirinktinai: automatinis kalibravimas
• Pasirinktinai: atsparumas šalčiui (iki -40 °C)
• Apsaugos klasė: IP54
• Maitinimas: 24 VAC/VDC
• Nuo 100 € be PVM

• Matavimo diapazonas:
CO2: 400...2000 ppm
temperatūros: 0...50 °C
drėgmės: 0...100 %
• Išėjimas: 0...10 V, 4...20 mA
• Pasirinktinai: drėgmės jutiklis
• Pasirinktinai: ekranas
• Pasirinktinai: su reliniu išėjimu
• Pasirinktinai: Modbus
• Nuo 250 € be PVM

Laikas ruoštis vasaros derliui

Smeigiamas grūdų temperatūros
jutiklis GWTL-R

Grūdų temperatūros matavimo
kabeliai (termopakabos) GWSL 1100

• Lankstūs smeigiami skaitmeniniai
jutikliai grūdų temperatūros matavimui
• Diametras: Ø8 mm

• Termopakabos biriems produktams
bokštinėse saugyklose, sandėliuose, talpyklose
• Jutikliai išdėstyti 2 arba 3 m atstumu

• Įsmeigimo gylis: iki 12 m
• Smeigiami temperatūros jutikliai bei
termopakabos gali būti integruoti į vieną
sistemą
• Nuo 338 € be PVM
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Diametras: Ø9,8 mm
Ilgis: 1...35 m
Sistema sertifikuota ATEX, IECEx, GOST-R
Nuo 240 € be PVM

Daugiau įdomių ir naudingų prietaisų gamybai
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Medienos drėgmės keitiklis E2353
.

Lazerinių ir atspindėtos šviesos linijų
jutiklių serija L-LAS

Matavimo diapazonas: 7...20 %
Analoginis išėjimas: 2 x 4...20 mA / 0...10 V
Skaitmeninis išėjimas: RS-485
Elektrodo kabelio ilgis: 5 / 10 / 15 m
Elektrodo ilgis: 15 / 25 mm
Maitinimas: 11...30 VDC
Apsaugos klasė: IP68
Nuo 132 € be PVM

• Seriją sudaro įvairios paskirties ir
pritaikymo prietaisai
• L-LAS-CAM – linijos kameros
• L-LAS-LT – lazeriniai atstumo linijos jutikliai
• L-LAS-RL – atspindėtos šviesos
linijos jutikliai
• L-LAS-TB – lazeriu perneštos šviesos
linijos jutikliai

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 .

