
Jei negalite matyti šio naujienlaiškio, galite rasti jį čia

Pramoniniai automatikos, matavimo prietaisai ir sprendimai

Rotacinė lygio relė
ELF

•  Išėjimas: 2 x relinis
•  Pritaikymas: biriems produktams
•  Daug pasirinktinų savybių bei priedų
•  195 € be PVM

Daugiazonės plūdės lygio relės
LJ-VD

•  Matavimas 2 arba 3 lygiuose
•  Pritaikymas: skysčiams
•  Gaminame pagal užsakymą
•  Nuo 85 € be PVM

Temperatūros duomenų kaupiklis
(su išoriniu Pt1000 jutikliu)

U0111

•  Matavimo diapazonas: -90...260 °C
•  Atmintis: 500 000 / 350 000 verčių
•  Aliarmai: LED, LCD ekrane, garsu
•  Sąsajos: USB, Ethernet, WiFi
•  Pridedamas kalibravimo sertifikatas
•  Gamintojo garantija: 3 metai
•  Nuo 155 € be PVM

Bevielis Bluetooth temperatūros,
drėgmės, slėgio bei CO2 jutiklis

Aranet4 Home

•  Matavimo diapazonas: 
temperatūros: 0...+50 °C, drėgmės: 0...85 %, 
slėgio: 300...1100 hPa, CO2: 0...9999 ppm.
•  Aplinkos parametrams patalpose stebėti
•  Duomenys gaunami į telefoną per Bluetooth
•  Baterijų tarnavimo laikas: iki 2 metų
•  139 € be PVM
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Vienkartinis temperatūros
duomenų kaupiklis

Tempmate S1 V3 USB

•  Matavimo diapazonas: -30...+70 °C 
•  Atmintis: 31 200 verčių (200 dienų)
•  Apsaugos klasė: IP67
•  Duomenys gaunami per USB
•  Generuoja PDF ataskaitą bei CSV failą
•  Gamintojo kalibravimo sertifikatas, NFC
•  25 € be PVM

Daugkartinis temperatūros
duomenų kaupiklis

Tempmate-M1

•  Matavimo diapazonas: 
-30...+70 °C (-40...+90 °C su išoriniu jutikliu)
•  Atmintis: 32 000 verčių
•  Ekranas: daugiafunkcinis LCD
•  Automatinis PDF generavimas
•  Programinė įranga: Tempbase-D
•  60 € 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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