
 
 
 
 
Tisztelt Partnerünk! 
 
 
 
Új termékkel bővült palettánk az E-direct-en! 
2014. április 1-től kapható az Ecograph T RSG35 regisztráló és jelfeldolgozó, az 
Endress+Hauser új műszere, amely az eddig méltán népszerű RSG30-as típus 
utódja és számtalan jellemzőjében felül is múlja azt! 
 
 
 

Az Ecograph T grafikus kijelzős regisztráló analóg és digitális 
bemeneteken érkező folyamat adatokat rögzít és jelenít meg. 
A mért értékeket biztonságosan eltárolja és figyeli a beállított 
határértékek túllépését. Alkalmazása egyszerű működtetést és 
rendszerintegrációt tesz lehetővé.  A távirányítású beállítási és 
adatmegjelenítési lehetőség az integrált web szervernek 
köszönhető, további szoftver telepítése nem szükséges. 
 
 

 
Előnyei: 
 

• Sokoldalú: akár 12 univerzális (áram, feszültség, impulzus, hőmérséklet jel 

fogadására alkalmas), valamint 6 digitális bemenet 

• Okos: 4 matematikai csatorna a számított értékekhez 

• Gyors: 100 ms regisztrálási sebesség minden csatornához 

• Kompakt: kis méret (kis beépítési mélység), így helyet és pénzt takarít meg  

• Könnyen kezelhető: egyszerű működtetés a helyszínen a navigációs gomb 

segítségével, vagy felhasználó barát módon PC-ről az integrált web-

szerver által  

• Biztonságos: megbízható adatrögzítés belső memóriába vagy SD kártyára  

• Informatív: e-mail figyelmeztetés riasztás vagy határérték túllépés esetén  

• Kommunikatív: általánosan használt interfészek, pl. Ethernet, RS232/485, 

USB és opcionális slave funkció Modbus RTU/TCP-hez 

• Intelligens: web-szerver a műszer konfigurálásához és kijelző a mérési 

sorozatok kirajzolásához 

 
 



 
 

 

 
 
Egy kis előzetes regisztráló választékunkból: 
 
 
Típuskód: Jellemzők: Ár 1-3 db –

ra 
EUR/db* 

Ár 4-11 db-
ra EUR/db* 

Ár 11-35 db-
ra EUR/db* 

RSG35-
B1A+AA 

4 univerzális 
bemenet, 
matematikai funkció 
nélkül, adattáblába 
építhető kivitel 

975,- 894,- 813,- 

 
RSG35-
D1A+AAE1 

4 univerzális 
bemenet, 
matematikai 
funkcióval, 
adattáblába 
építhető kivitel 

1552,- 1447,- 1315,- 

 
*Forintos rendelés esetén árainkat a teljesítés napi MNB árfolyamon számoljuk. 
 
Rendelhet faxon, e-mailben, vagy akár online! 
Szállítási idő: 5 munkanap. Szállítási költség 5%. 
 
E-direct termékkínálatunkban talál még: 
 

• Szintkapcsolókat 
• Nyomástávadókat 
• Áramlásmérőket 
• Tápegységeket 
• Hőmérséklet mérőket 

 
 
 
Teljes termékválaszték és online rendelés itt: http://www.e-direct.hu 
 
 
Várjuk megrendelését! 
 
 
Endress+Hauser Magyarország (Hungary) Kft.  
H - 1139. Budapest XIII., Forgách u. 9/B. Hungary 

Tel: +36 1 4120421, Mobil: +36 20 2005095 , Fax: +36 1 4120424 

www.hu.endress.com , e-direct@hu.endress.com   www.e-direct.hu   
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