
     RAKTÁRKÉSZLETRAKTÁRKÉSZLET

Műszerek, érzékelők és tartozékok beszerzése esetén nem mellékes, hogy a szükséges eszköz csak 
12 vagy akár csak 20 hét múlva áll majd rendelkezésre, vagy akár raktárról átvehető. Ezen kívánunk 
segíteni  egyre  bővülő  raktárkínálatunkkal,  mely  révén  rezgésérzékelők,  útadók,  gépdiagnosztikai-
adatgyűjtő  műszerek,  egyensúlyozási  és  lézeres  gépbeállító  műszerek,  hőkamerák,  gépvédelmi 
egységek, tartozékok és kiegészítők is kaphatók. Az alábbiakban néhány raktárról szállítható termékre 
felhívjuk a figyelmüket:

Rezgésmérők, rezgésanalizálók, adatgyűjtők:

VMI Viber-X3 egycsatornás rezgésmérő kéziműszer, beépített lézeres 
fordulatszámmérővel és infrás hőmérséklet-érzékelővel

VMI X-Viber egycsatornás rezgésmérő / útvonalas adatgyűjtő 
kéziműszer, beépített lézeres fordulatszámmérővel és infrás 
hőmérséklet-érzékelővel

VMI Viber-X5 kétcsatornás professzionális rezgésanalizáló / 
útvonalas adatgyűjtő kéziműszer, beépített lézeres fordulatszám-
mérővel és infrás hőmérséklet-érzékelővel, kiegyensúlyozási 
képességgel

Zajmérő/analizáló kéziműszerek, zajkalibrálók:

PCB LarsonDavis 831 1. pontossági osztályú zajszintmérő, távvezérelhető és nagy 
kapacitású adatgyűjtő, valamint valósidejű zajanalizátor kéziműszer

PCB CAL200 1. pontossági osztályú akusztikai kalibráló

Hőkamerák:

Guide EasIR-4  160x120 pixeles, 50Hz-es, ipari kivitelű, mobil 
hőkamera beépített lézermutatóval, videokamerával és digitális 
hangrögzítővel

Guide EasIR-9  384x288 pixeles, 50Hz-es, ipari kivitelű, mobil 
hőkamera beépített lézermutatóval, videokamerával és digitális 
hangrögzítővel
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Rezgésérzékelők / útadók:

PCB M608A11  kisméretű ipari ICP-rezgésérzékelő 100 mV/g 
érzékenységgel, 3 m beépített csatlakozókábellel

PCB M603C01 kisméretű ipari ICP-rezgésérzékelő 
100 mV/g érzékenységgel

PCB TOM607A11  kisméretű ipari ICP-rezgésérzékelő 100 mV/g érzékeny-
séggel, beépített hőmérséklet-érzékelővel, 3 m beépített csatlakozókábellel

Gefran PZ34-A-50 ellenállás-útadó csapszeges rögzítéssel, 50 mm hosszú

Gefran PZ34-A-125 ellenállás-útadó csapszeges rögzítéssel, 125 mm hosszú

Senturion PRS04 örvényáramú távolság-/elmozdulásérzékelő
4 mm méréstartománnyal

Rezgéstávadók, rezgéskapcsolók, gépvédelmi egységek:

PCB 649A  dugattyú-kopás érzékelő-távadó (duggatyús kompresszór védelem)

PCB 686B01 programozható paraméterű 
gépvédelmi rezgésszintkapcsoló

Sensonics DN2601 kétcsatornás gépregés-
védelmi egység állítható paraméterekkel

További termékek:

LeakDetect ultrahangmérés-alapuló szivárgás-kereső

Trummeter szíjfeszítő erőt és 
szíjfrekvenciát mérő műszer

EasyLaser BTA D90 
lézeres szíjtárcsa-beállító

EasyLaser nemesacél hézagoló alátétlemezek
35x35, 50x50, 75x75, 100x100 és 125x125 mm méretben,
0.025, 0.05, 0.10, 0.20, 0.25, 0.40, 0.50, 0.70, 1.00, 2.00 mm
és 3.00 mm vastagságban
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