
Jei negalite matyti šio naujienlaiškio, galite rasti jį čia

Prietaisai profesionalams ir ne tik

Radarinis lygio matuoklis GRLM-70

•  Nuolatiniam skysčių, birių produktų lygio
matavimui
•  Matavimo gylis: iki 40 m
•  Išėjimai: 4...20 mA, HART arba RS-485
Modbus RTU
• LCD arba OLED ekranas
•  Nuo 799 € be PVM

Elektrodinis lygio jutiklis AUREGIS
LJ-E3 (3 elektrodų)

•  Elektrodai: Nerūdijantis plienas 
•  Elektrodo prailginimas: Nerūdijantis plienas 
•  Proceso prijungimas: Nerūdijantis plienas 
•  Proceso temperatūra: -30...+180 °C
•  Elektrodo ilgis pagal kliento poreikius
•  Nuo 128 € be PVM

WIFI temperatūros, drėgmės, CO2 ir
atmosferos slėgio registratorius

W4710

 

•  Paprastas prijungimas prie WIFI tinklo
•  Surinkti duomenys pasiekiami iš COMET
debesies saugyklos
•  Aliarmai: el. paštu, signalizatorius, LED
•  536 € be PVM

Nuotolinis (4G-LTE) įvesčių-išvesčių
modulis bei duomenų kaupiklis

TCG140-4

•  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
•  Nuo 219 € be PVM
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Energetinio tinklo parametrų
analizatorius ND10

•  Trifazio energetinio tinklo parametrų
analizatorius
•  Matavimas į abi puses
•  Suminis harmonikų iškraipymas (THD)
•  Išėjimai: 2 relės ir 1 impulsinis išėjimas
•  Skaitmeninis išėjimas: RS-485 MODBUS
•  Apsaugos klasė priekiui: IP65
•  Nuo 135  € be PVM

Energetinio tinklo parametrų
analizatorius ND45

•  Trifazio energetinio tinklo parametrų
analizatorius
•  Iki 500 elektrinio tinklo kokybės parametrų
•  Matavimo tikslumo klasės S arba A / S
•  Užfiksuoja trumpalaikius šuolius
•  Harmonikų ir tarpharmonikų iki 51-osios
analizė
•  Nuo 872 € 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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