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Rezgésdiagnosztikai hardver elemek 

Cégünk a CTC Inc. (Connection Technology Center Inc.) kizárólagos magyarországi képviselője. 

Minden ismert rezgésdiagnosztikai műszert szállító cég (DLI, SKF, CSI, IRD, DI, stb.) eszközeivel 

kompatibilis érzékelőket, mágneseket, kábeleket, fogadó dobozokat és kiegészítő egységeket 

szállítunk off-line és on-line rezgésdiagnosztikai rendszerekhez, műszerekhez.  

Áraink reálisak, a magas minőséget pedig az USA-ban történő gyártás biztosítja.  

Minden termékhez Korlátozás Nélküli Élettartam Garancia tartozik.  

A termékpaletta teljes körű, nálunk az érzékelő rögzítő csavartól a rezgésszint kijelzőig mindent 

megtalál. Kérdés esetén forduljon munkatársainkhoz bizalommal. 

Rezgésgyorsulás érzékelők 

 Standard méretű, 100 mV/g  

 Negatív feszültségű, Bently™ kompatibilis  

 Elektromágneses interferencia védettség, 100 mV/  

 Kisméretű, 100 mV/g  

 Alacsony frekvenciás, 500 mV/g  

 Általános célú, 50 mV/g  

 Nagy g gyorsulás tartományhoz, 10 mV/  

 Biaxiális / triaxiális  

 Kettős kimenetű (gyorsulás / hőmérséklet)  

 Nagy hőmérsékletű (150 °C)  

 Magas hőmérsékletű (343 °C)  

 Kisfeszültségű 3-5V betáplálású,  

Rezgéssebesség érzékelők 

 Piezoelektromos rezgéssebesség érzékelő, 100 mV/in/, 500 mV/in/sec 

4-20 mA kimenetű rezgésérzékelők 

 sebességérzékelők monitorozó és védelmi rendszerekhez,   

 gyorsulásérzékelők nagyfrekvenciás alkalmazásokhoz  

 kettős dinamikus kimenettel gépvédelemhez és diagnosztikához  

Örvényáramú elmozdulás érzékelők 

Örvényáramú elmozdulás érzékelők, hosszabbító kábelek, 

jelátalakítók  

 Gyűjtődobozok  

 Rögzítő elemek  
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Robbanásbiztos Rezgésdiagnosztikai termékek 

 Class 1 Div 2 (ATEX Zóna 2) rezgésgyorsulás érzékelők ív és 

szikra mentes környezetbe  

 Gyújtószikramentes (IS) rezgésgyorsulás érzékelők  

 Gyújtószikramentes IECEx minősítésű rezgésgyorsulás 

érzékelők  

 Gyújtószikramentes leválasztók  

  

Robbanásbiztos Rezgésvédelmi termékek 

 Class 1 Div 2 (ATEX Zóna 2) hurokbetáplálású érzékelők (4-20 mA) ív és szikra 

mentes környezetbe  

 Gyújtószikramentes (IS) hurokbetáplálású érzékelők (4-20 mA)  

 Gyújtószikramentes IECEx minősítésű hurokbetáplálású érzékelők (4-20 mA)  

 Jelkondicionáló  

 Gyújtószikramentes leválasztók  

Jelkondícionálók 

 SC901 Veszélyes környezetben használható konfigurált rezgés 

jelkondicionáló 

 SC200 Prémium kategóriás konfigurálható rezgés és 

hőmérséklet jelkondícionáló 

Jelkapcsoló dobozok 

 4-12 csatornás kapcsolótábla gyűjtődoboz  

 4-12 jelbemenetű, 1 kapcsolható jelkimenetű modullal, 

gyűjtődoboz  

 4-12 csatornás kapcsolótábla kettős kimenetű, 

rozsdamentes gyűjtődoboz  

 triaxiális bemenetű,  triaxiális kimenetű kapcsolótábla 

három csatorna egyidejű mérésével, gyűjtődoboz  

Jelrendező dobozok 

CT és MAXX dobozok 

 CT sorozatú általános célú polikarbonát jelfogadó doboz  

 MX sorozatú általános célú üvegszálas, vagy 

rozsdamentes acél doboz  

 MMX sorozat általános célú jelfogadó doboz triaxiális 

jelekhez  
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DLI kompatibilis triaxiális MAXX dobozok 

 12 -48 egyirányú, vagy 4-16 triaxiális csatornás, üvegszálas vagy rozsdamentes acél 

jelfogadó dobozok, Azima DLI adatgyűjtőkhöz  

Kötődobozok 

Permanens kábelek és csatlakozók 

 Permanensen szerelt kábelek csatlakozóval  

 Csatlakozók / gyárilag szerelt  

Szerelhető kábelek és csatakozók 

 Standard kábelek  

 Gégecsövezett kábelek  

 Fémharisnyás kábelek  

 Gumitömlős kábelek  

 Szerelhető kivitelű csatlakozók  

Csatlakozó átalakítók 

Analizátor kábelek 

 Analizátor kábelek  

 Analizátor adapterek 

Relés védelmi megoldások 

 1-4 csatornás rezgés vagy rezgés/hőmérséklet felügyeleti 

rendszerek  

 1-4 csatornás rezgés felügyeleti rendszerek  

 rezgésmonitorozó rendszer relé modullal, hurokáramú 

érzékelőkhöz  

Rezgéskapcsoló készlet 

 VSK1000 Költséghatékony rezgésvédelmi készlet - 

PMX1000 rezgésmonitorozó egység, LP200/300 

rezgésérzékelővel, teflon burkolatú érzékelő kábellel  

 VSK2000 Több csatornás rezgéskapcsoló - RXE150 

rezgésvédelmi relé rendszerrel, SC200 jelátalakítóval, RE200 

rezgésvédelmi relével, általános célú AC19x érzékelővel, teflon 

burkolatú érzékelő kábellel  

 VSK3000 Négy csatornás rezgéskapcsoló - MVR1000 

rezgésvédelmi relé rendszerrel, általános célú AC19x érzékelővel, 

teflon burkolatú érzékelő kábellel 
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