
GÉPREZGÉSMÉRŐK
ÉS REZGÉSELEMZŐK

   NAGY VÁLASZTÉKBAN

Rezgésmérők / adatgyűjtők széles választéka azonnal, budaörsi raktárról.

VMI Viber-A+ 
egycsatornás rezgésmérő
gép- és csapágyrezgés mérése

VMI Viber-X2 Pro  
egycsatornás rezgésmérő és adatgyűjtő VMI Viber-X  4      
szabadon állítható frekvenciatartományú egycsatornás profi rezgés- és zajmérő,
gép- és csapágyrezgés mérésre mérőutas adatgyűjtő rezgés-/zajmérésre,

hőmérséklet- és fordulatszám-mérésre 
VMI Viber-X3
egycsatornás rezgésmérő és adatgyűjtő
szabadon állítható frekvenciatartományú
gép- és csapágyrezgés mérése

TPI 9041 Ultra II TPI STM 9080         
háromcsatornás, mérő-adatgyűjtő egycsatornás rezgésmérő, 
magas szintű gép- és csapágy- spektrumanalizáló, adatgyűjtő
rezgés elemzésre, kétsíkú fordulatszám- és rezgés-
dinamikus egyensúlyozásra mérésre, sávelemzésre

VMI Viber-X 5  
MainTech CXM két- ill. háromcsatornás, professzionális adat-
kétcsatornás mérőutas rezgésadatgyűjtő gyűjtő magas szintű gép- és csapágyrezgés
spektrumelemzése, kétsíkú kiegyensúlyozásra  elemzésre, kétsíkú kiegyensúlyozásra, 
kifejezetten gazdagágos műszer, könnyű beépített hőkamerával és beépített szakértői 
kezelhetőséggel, átfogó PC-szoftverrel rendszerrel gépészeti és villanymotor-hibákra
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Hordózható mikrobolométeres hőkamerák azonnal, budaörsi raktárról
.

Cégünk 25 év szakmai tapasztalattal kínál óriási választékban hőkamerákat minden alkalmazáshoz.
Korszerű, megbízható típusokat, melyek radiometrikus kalibrálással valamint kiváló mérési és kiértéke-
lési képességekkel biztosítják a korrekt érintés-mentes hőmérsékletmérést. Az alkalmazástól függően
fontos  a megfelelő  képfrissítés,  a hőkép pixelfelbontása,  a geometriai  és a termikus  felbontás  stb.
Mérnöki tanácsadással segítünk eligazodni a hőkamerák mérési paraméterei között, hogy a felhasználó
pontos eredményeket kapjon, hőkamerája ténylegesen megfeleljen a megoldandó feladatoknak. 
.

Ne feledje: Még egy akármilyen szuper-akciós hőkamera sem jó vásár, ha a tervezett mérésre nem
alkalmas vagy maga a szóban forgó feladat termográfiával egyaránt meg sem oldható (egyebek között
fényes fémfelületek - pl. fröccsöntő szerszámok belsejének - vagy üvegen ill. plexin keresztül történő
hőmérsékletmérés bolométeres hőkamerákkal). Kérdezzen tőlünk, mielőtt "kidobná" drága pénzét!
.
Hőkamerák akciós áron, gyors szállítással (már nettó 135 ezer forinttól !)

Guide T120V
- mikrobolométer 120x90 képponttal
- mérési tartomány -20 °C ... +400 °C
- termikus felbontás <60 mK (30°C-on)
- valós idejű hőképfrissítés 25 Hz
- látómező 50° x 38°
- vizuális kamera 320x240 képponttal
- képtárolás cserélhető SD-memóriakártyán
- nagy felbontású színes 2,4" TFT-képernyő
- cserélhető Li-Ion akkumulátor (> 5 óra)
- kommunikáció WIFI és USB-C
- magyar nyelvű kézikönyv és PC-szoftver

Guide P120V
- mikrobolométer 120x90 képponttal
- mérési tartomány -20 °C ... +400 °C
- termikus felbontás <60 mK (30°C-on)
- valós idejű hőképfrissítés 25 Hz
- látómező 50° x 38°
- vizuális kamera 640x480 képponttal
- képtárolás belső memóriában (4 GB)
- nagy felbontású színes 3,5" érintőképernyő
- beépített Li-Ion akkumulátor (> 2 óra)
- kommunikáció WIFI, USB-C, Mobil-App
- magyar nyelvű kézikönyv és PC-szoftver

KANG ATB71 / KANG ATB72
- ATB71: mikrobolométer 160x120 képponttal,
  ATB72: mikrobolométer 220x160 képponttal
- mérési tartomány -20 °C ... +450 °C
- termikus felbontás <70 mK (30°C-on)
- valós idejű hőképfrissítés 9 Hz
- látómező 35° × 27°
- vizuális kamera 640x480 képponttal
- képtárolás belső memóriában (3 GB)
- nagy felbontású színes 2,8" érintőképernyő
- cserélhető Li-Ion akkumulátor (> 2...3 óra)
- angol és magyar nyelvű kézikönyv.
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KANG ATB73
- mikrobolométer 320x240 pixellel
- mérési tartomány -20 °C ... +300 °C
- termikus felbontás <70 mK (30°C-on)
- valós idejű hőképfrissítés 9 Hz
- látómező 35° × 27°
- vizuális kamera 640x480 képponttal
(a többi paraméter megegyezik az ATB72 típussal).

KANG ATB9
- mikrobolométer 208x156 pixellel
- mérési tartomány -20 °C ... +330 °C
- termikus felbontás <70 mK (30°C-on)
- valós idejű hőképfrissítés 9 Hz
- látómező 35° × 27°
- vizuális kamera 640x480 képponttal
- képtárolás belső memóriában (6 GB)
- nagy felbontású színes 3,5" érintőképernyő
- cserélhető Li-Ion akkumulátor (> 4...6 óra)
- angol és magyar nyelvű kézikönyv

Guide B256V
- mikrobolométer 256x192 képponttal
- mérési tartomány -20 °C ... +400 °C
- termikus felbontás <50 mK (30°C-on)
- valós idejű hőképfrissítés 25 Hz
- látómező 35° x 27°
- vizuális kamera 640x480 képponttal
- képtárolás cserélhető SD-memóriakártyán
- nagy felbontású színes 3,5" TFT-képernyő
- cserélhető Li-Ion akkumulátor (> 4 óra)
- magyar nyelvű kézikönyv és PC-szoftver

Guide D384M
- mikrobolométer 384×288 képponttal
- mérési tartomány -20 °C ... +650 °C
- termikus felbontás <45 mK (30°C-on)
- valós idejű hőképfrissítés 50 Hz
- látómező 29,5° x 22,3°
- cserelencsék: 57° x 45°ill. 13,7° x 10,3°
- vizuális kamera 5 Mpixel felbontással
- képtárolás cserélhető SD-memóriakártyán
- nagy felbontású színes 4" érintőképernyő
- cserélhető Li-Ion akkumulátor (> 4 óra)
- magyar nyelvű kézikönyv és PC-szoftver.

KANG AT6P
- mikrobolométer 640x480 képponttal
- mérési tartomány -20 °C ... +650 °C
  (opció: max. 1500°C-ig)
- termikus felbontás <50 mK (30°C-on)
- valós idejű hőképfrissítés 30 Hz
- látómező 24,6° × 18,5°, autófókusz
- opció: tele- ill. nagy látószögű cserelencse
- vizuális kamera 5 Mpixel felbontással
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IPAR4.0?  VELÜNK EGYSZERŰ!
Folyamatos rezgés- és zajmérés USB-n keresztül

PC-n, táblagépen vagy okostelefonon
Immár teljesen új módon lehet tetszőleges csatornaszámú méréseket szervezni: mindenféle
drága  sokcsatornás  adatgyűjtő  nélkül  egyszerűen  csatlakoztassuk  az  éppen  aktuális
igényünknek megfelelő számú PCB 333D01 USB-rezgésérzékelőt vagy PCB 485B39 típusú
USB-jelfogadót  (már  meglévő  vagy  telepített  ICP/IEPE-rezgésérzékelők  és  mikrofonok
esetén)  PC-hez,  Notebookhoz,  táblagéphez  vagy  okostelefonhoz.  Ezután  indítsunk  el  a
jelen feladathoz legjobban tetsző (ingyenes)  szoftvert  vagy applikációt,  máris indulhat a
rezgések és zajok folyamatos, párhuzamos és végtelen időtartamú adatgyűjtése élő kijel-
zéssel!  Ha  pedig  kevesebb  csatornán,  de  egymástól  messze  elhelyezkedő  helyen  kell
mérnünk, egyszerűen osszuk szét az érzékelőket több Notebook, táblagép vagy okostelefon
között.  Nincs  fölöslegesen  hosszú  kábelezés,  és  nem kell  több  különálló  sokcsatornás
adatgyűjtőt sem vennünk. Tehát: rugalmasabb és egyszerűbb már nem is lehet! 

Digitális rezgésérzékelő (USB, 8 kHz-ig) akciós áron, budaörsi raktárról
A PCB 333D01 a világ első teljesen integrált, magas digitális felbontású és egyben széles frekven-
cia tartományú piezoelektromos gyorsulásérzékelője ütésálló ipari kivitelben.  Megbízható műkö-
désű, a folyamatosan digitalizált rezgésjelalakok egyszerűen rögzíthetők alkalmazásával, akár mikro-
fonbemenetes hangrögzítés PC-n, táblagépen vagy okostelefonon. Üzemeltetéséhez (táplálásá-
hoz és kiolvasásához) csupán egy USB-interfész szükséges. A PCB 333D01 digitális gyorsulás-
mérő egy teljesen újfajta eszköz egyedi tesztelésekhez és ipari alkalmazásokhoz, kiemelkedő pon-
tossággal és gyorsasággal. Fontos: folyamatos gyorsulás-időjelet ad ki, nem csak rezgésszintet!

• Működik Windows, iOS, Linux, Android és Mac alatt
• Rezgésadatok rögzítése laptopon, táblagépen vagy
    akár okostelefonon külsős adatgyűjtő nélkül
• Számtalan szoftver és applikáció
    (akár ingyenesen) letölthető hozzá
• Robusztus piezoelektromos érzékelő
• Nincs szükség külön meghajtókra (driver-ekre)
• Frekvenciamenet 8 kHz-ig, 24 bites A/D-átalakítás
• Megszünteti a „külső” jelfeldolgozás és -digitalizálás szükségességét

USB-csatlakozású 2-csatornás jelfogadó/digitalizáló, budaörsi raktárról
Egyszerre  akár  két  dinamikus  érzékelő  (pl.  ICP/IEPE típusú  rezgésérzékelő,  nyomásérzékelő,
mikrofon vagy erőérzékelő) csatlakoztatható a PCB 485B39 típusú kétcsatornás érzékelőcsatoló-
jeldigitalizáló egységgel USB-n keresztül számítógéphez, táblagéphez vagy okostelefonhoz. Egy-
szerre  két  8  kHz  analóg  sávszélességű,  24  bites  digitalizálású  folyamatos  időjel  rögzíthető
(végtelen adatfolyamként), mintha a PC-n mikrofonbemenetes hangrögzítést végeznénk. Üzemel-
tetéséhez (táplálásához és kiolvasásához) csupán egy
szabványos USB-interfész szükséges! 

• Érzékelőcsatoló-jeldigitalizáló két ICP/IEPE-érzékelőhöz

• Működik Windows, iOS, Linux, Android és Mac alatt

• Rezgés- és zajjelek folyamatos rögzítése laptopon, 
 táblagépen vagy akár okostelefonon

• Számtalan szoftver és applikáció
 (akár ingyenesen) letölthető hozzá

• Nincs szükség külön meghajtókra (driver-ekre)

• Frekvenciamenet 8 kHz-ig, 24 bites A/D-átalakítás

• Megszünteti a sokcsatornás adatgyűjtők szükségességét
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MÉG KAPHATÓ!

Rahne Eric
TERMOGRÁFIA - elmélet és gyakorlati méréstechnika

• Több mint 20 év szakmai tapasztalat
• Közel 65 ezer egyedi termográfiai felvétel
• Több mint 350 termográfiai szakértés
• 3-as szintű termográfiai tanúsítás 2008 óta
• Igazságügyi szakértő 2010 óta

Mindezt tömörítve egy 651 oldalas könyvbe, 
melynek szerzője Magyarország egyetlen 
3-as szintű vizsgával rendelkező
termográfiai szakértője.

A könyv 379 irodalmi forrás és 76 saját publikáció feldolgozása, több mint kétezer internetes
forrás  tanulmányozása,  valamint  a  szerző  szinte  megszámolhatatlan  saját  méréseinek,
szakértéseinek és termográfiai kísérleteinek tanulságai alapján készült. 

Eredményként 303 színes ábra, 452 kép, 754 részletes hőkép, 50 táblázat és 180 képlet
segítségével tárul az olvasó elé a termográfia szakmai világa - részletesen és tudományos
alapossággal, de mégis könnyen érthetően.
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