
Jei negalite matyti šio naujienlaiškio, galite rasti jį čia

Prietaisai profesionalams ir ne tik

Bekontaktė kūno temperatūros
(karščiavimo) matavimo sistema

 FLC1

•  Veikimo nuotolis: 0,5...2 m
•  Tikslumas: ± 0,5 °C
•  Matavimo greitis: 0,7...2 s
•  Rezultatus atvaizduoja kompiuterio ekrane
•  Sąsaja: USB 3.0
•  Galimybė: trikojis stovas
•  Nuo 2470 € be PVM

Bekontaktė kūno temperatūros
(karščiavimo) matavimo sistema

SmartXcan

•  Tikslumas: ± 0,3 °C 
•  Matavimo greitis: 0,6 s (iki 700 asm./h) 
•  Reliniai išėjimai: 2 
•  Garsinis ir vaizdinis perspėjimas 
•  Sąsaja: Ethernet 
•  Galimybė: RFID skaitiklis
•  Nuo 712 € be PVM

GSM-GPRS nuotolinis įvesčių-
išvesčių modulis bei duomenų

kaupiklis TCG140

•  Skaitmeniniai įėjimai: 2
•  1-Wire įėjimas (iki 8 jutiklių)
•  RS-485 įėjimas (iki 8 jutiklių)
•  Analoginiai įėjimai: 4
•  Reliniai išėjimai: 4
•  Duomenų kaupimas: iki 52 000 verčių
•  198 € be PVM

GSM CO2 koncentracijos 
duomenų kaupiklis 

U8410M

•  CO2 matavimo diapazonas: 0...5000 ppm
•  Atmintis: 500 000 / 350 000 verčių
•  GSM modemas (GPRS)
•  Žinutės siunčiamos esant aliarmams 
arba periodiškai
•  Maitinimas: 5200 mAh ličio jonų baterija
•  643 € be PVM
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Srauto ir temperatūros 
jutiklis TFS-35

•  Srauto ir temperatūros jutiklis 
skysčiams vamzdžiuose
•  Išėjimas: 1 x 4...20 mA, 1 x PNP / 2 x PNP
•  Srauto matavimo diapazonas: 
1...150 cm/s (vandeniui)
•  Maitinimas: 12...34 VDC
•  Nuo 234 € be PVM

Talpinis lygio jutiklis 
DLM-35 (4...20 mA / 0...10 V)

•  Nuolatiniam skysčių bei birių 
produktų lygio matavimui
•  Išėjimas: 4...20 mA / 0...10 V
•  Galimas tiesinis matavimas nelaidžiose 
bei skirtingos formos talpose
•  Versijos sprogiai aplinkai
•  Nuo 167 € 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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