
Jei negalite matyti šio naujienlaiškio, galite rasti jį čia

Įdomūs prietaisai, naujienos

Bevielis ultragarsinis atstumo jutiklis
TDSPDM01 

.

•  Atstumo matavimo diapazonas:
0,3...5 m / 0,5...10 m
•  Veikimo atstumas: iki 3 km
•  Duomenų šifravimas
•  Baterijų tarnavimo laikas: iki 5 metų
•  Apsaugos klasė: IP67
•  Maitinimas: 1 x AA
•  550 € be PVM

Bevielis temperatūros, drėgmės,
 slėgio bei CO2 koncentracijos 

jutiklis Aranet4

•  Matavimo diapazonas: 
CO2: 400...9999 ppm
temperatūros: -10...+60 °C
drėgmės: 0...100 %
slėgio: 300...1100 hPa
•  Veikimo atstumas: iki 3 km
•  Maitinimas: 2 x AA
•  Nuo 226 €  be PVM
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GSM aplinkos temperatūros, 
drėgmės, slėgio ir CO2 

koncentracijos duomenų kaupiklis
 U4440M

•  Matavimo diapazonas: 
CO2: 0...5000 ppm
temperatūros: -20...+60 °C
drėgmės: 0...100 %
slėgio: 600...1100 hPa
•  Atmintis: iki 500 000 verčių
•  Integruoti jutikliai
•  GSM modemas (GRPS)
•  Pridedamas kalibravimo sertifikatas
•  722 € be PVM

Diferencialinis slėgio keitiklis DPTL
skysčiams

.

.

•  Slėgio matavimo diapazonas:
nuo 0...1 bar iki 0...6 bar
•  Skirtas oro kondicionavimo, šildymo ir
vandentiekio sistemoms
•  Neutraliems skysčiams bei neagresyvioms
dujoms, šaldymo agentams
•  Išėjimas: 4...20 mA / 0...10 V
•  Maitinimas: 24 VDC/VAC
•  Darbo temperatūra: -20...+80 °C
•  Nuo 410 € be PVM

https://auregis.lt/gsm-aplinkos-temperaturos-dregmes-slegio-ir-co2-koncentracijos-duomenu-kaupiklis-u4440m
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https://auregis.lt/auregis.lt/hk-instruments


Termostatas KR80 skysčiams 
(mechaninis, katilų valdymui)

•  Temperatūros matavimo diapazonas:
0...+130 °C
•  Išėjimas: relinis
•  Darbo temperatūra: -20...+55 °C
•  Proceso prijungimas: R1/2"
•  Apsaugos klasė: IP43 (galimas IP54)
•  Nuo 78 € be PVM

Srauto relė JSL-1E orui 
(mechaninė)

•  Srauto matavimo diapazonas:
2...9,2 m/s
•  Persijungimo diferencialas: ≥ 1 m/s
•  Išėjimas: relinis
•  Darbo temperatūra: -40...+80 °C
•  Apsaugos klasė: IP65
•  85 € 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 .
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