
Jei negalite matyti šio naujienlaiškio, galite rasti jį čia

Prietaisai profesionalams ir mėgėjams

Įtampos, srovės (0/4...20 mA) 
arba temperatūros (TC/RTD) valdiklis

N20PLUS (su RS-485)

•  Įėjimas: įtampos/srovės/temperatūros
•  RS-485 (Modbus RTU) sąsaja
•  Reliniai išėjimai: 2x OC
•  Galvaniškai izoliuotas
•  Maitinimas: 85...253 VAC/VDC / 
20...40 VAC/VDC

Energetinio tinklo parametrų
analizatorius ND30 

(su Ethernet prieiga)

•  Matuoja 54 tinklo parametrus
•  Tinka skirstomųjų tinklų 
reikalavimui atjungti jėgainės 
dažniui viršijus nustatytą
•  Spalvotas LCD 3,5" ekranas
•  Reliniai išėjimai: 2

Bevielis signalų imtuvas 
Aranet PRO

•  Veikimo atstumas: iki 3 km
•  Jutiklių kiekis: iki 100 / 50 / 12
•  Turi savo WiFi tinklą
•  Sąsajos: USB, Ethernet, WiFi
•  Duomenys prieinami per naršyklę
•  Aliarmai: el. paštu, SMS (pasirinktinai)
•  Atmintis: iki 10 metų
•  Nuo 450 € be PVM

Bevielis signalų imtuvas 
Aranet MINI

•  Veikimo atstumas: iki 3 km
•  Jutiklių kiekis: iki 12
•  Liečiamas ekranas
•  Sąsaja: USB
•  Integruotas barometras, garsinis aliarmas
•  Gali veikti kaip monitorius Aranet PRO
•  Atmintis: iki 10 metų
•  279 € be PVM
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Temperatūros ir drėgmės keitiklis
T3110EX sprogiai aplinkai (Ex)

•  Matavimo diapazonai:
-30...+80 °C / 0...100 %
•  Išėjimas: 4...20 mA
•  Darbo temperatūra: -30...+60°C
•  Galvaniškai izoliuotas
•  Ex žymėjimas: EX II 3G Ex ic IIC T6 Gc
•  297 € be PVM

Oro srauto, greičio ir 
temperatūros keitiklis AVT

•  Oro greičio matavimo diapazonas:
0...2 / 0...10 / 0...20 m/s
•  Temperatūros matavimo diapazonas:
0...50 °C
•  Išėjimas: 0...10 V / 4...20 mA
•  Galimas relinis išėjimas
•  Nuo 132 € 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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