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Pavadinimas Paveiksl÷lis Aprašymas Pritaikymas 

Sl÷gio davikliai 
Sl÷gio davikliai < 1 bar (~ 1 atm) 

 

ZS 1  

ZS 2  

 
 
 
 

 

 
 

 

 
ZS 1 Sl÷gio daviklis                  

(0 - 10 mbar) 
ZS 2 Sl÷gio daviklis                  

(0- 1000 mbar) 
 

Išejimai: 4 - 20 mА, ar 0 - 10 V 
Maitinimas: 15 - 30 V 

Matavimo diapazonas pagal užsakymą. 
Orui! 

Nenaudojamas agresyvioje terp÷je ir 
vandenyje 

Pjezorezistorine membrana 
Teigiamam ir neigiamam sl÷giui matuoti. 

 
- oro filtrų priežiūra 
- valdymo sistemų projektavimas   
- skysčių lygio kontrol÷ 
- sl÷gio kontrol÷ ir reguliavimas  
- medicininiai prietaisai  

 

 ZDT- N 

 ZAT- N 

 

 

 
 

 

 
ZDT- N      Diferencialinio sl÷gio 
daviklis 
ZAT- N      Absoliutinio sl÷gio 
daviklis 

 
4 - 20 mA ar 0 -10 V 

( 0 – 1, 2, 4; 0 - 2,5, 5, 10 mbar ) 
( 0 - 12.5, 25; 0 – 50, 100, 200 mbar 

Su displ÷ju ar be displ÷jaus 
Su perjungimu ar be perjungimo 

 
- oro filtrų priežiūra   
– medicininiai prietaisai   
- valdymo sistemų projektavimas   
- oro kondicionavimo sistemos  
- prietaisų gamyba  
- žemos įtampos matavimo 
sistemos 

Sl÷gio davikliai > = 1 -1000 bar (arba 4000 bar  ) 

Naujena 



Pavadinimas Paveiksl÷lis Aprašymas Pritaikymas 

   
   ZS - 10 
   ZS - 20 
   ZS - 30  
   ZS-  40  

 

 
 

 
Sl÷gio davikliai 

ZS 10 ( 4 - 20 mА; 8 – 32V ) 
ZS 20 ( 0 - 10 V;  8 – 32 V ) 

ZS 30 ( 0,5 – 4,5 V; 5 V ) 
ZS 40 ( 0,5 – 4,5 V; 8 - 32 V ) 

0-4000 bar  
 

Nerūdijančio plieno pjezorezistorin÷ 
membrana 

 Temperatūra nuo -40 iki 120 °C 
Tikslumas: +/- 1,5% 

Sriegis: M, G1/4 – G1/2, NPT 
Elektrinis sujungimas: jungtimi arba 

kabeliu. 
Tinka pramoniniam naudojimui (vanduo, 

tepalas, dujos). 

 
- valdymo sistemų   projektavimas    
- mobilios hidraulin÷s  sistemos 
- šildymas ir kondicionavimas          
- automobilų gamyba 
- testavimo aparatūra  
- pramoniniai robotai 
- vandentekis 

 

ZS-V1 

ZS V2 

 

 

 
 

 

 
Sl÷gio daviklis 

ZSV 1 ( 4 - 20 mА ; 8 - 32 V ) 
ZSV 2  ( 0-10 V ,  8 - 32 V ) 

0 - 1000 bar 
 

Nerūdijančio plieno pjezorezistorine 
membrana 

Temperatūra nuo -40 iki 120 °C 
Tikslumas: +/- 1,5% 

Sriegis: G1/4 “ 
Elektrinis sujungimas: jungtis 

Hirschmann. 
Tinka pramoniniam naudojimui (vanduo, 

tepalas, dujos) 

 
- valdymo sistemų   projektavimas    
- mobilios hidraulin÷s  sistemos 
- šildymas ir kondicionavimas 
- automobilų gamyba 
- testavimo aparatūra  
- pramoniniai robotai 
- vandentekis 

 

Z DT-H 

 
 

 

 

 

 

  

 
Diferencialinio sl÷gio daviklis  

( 4-20 mA ar 0 - 10 V ) 
3 - 1000 bar 

 
Su displ÷ju ar be displ÷jaus 

Nerūdijančio plieno pjezorezistorine 
membrana 

Temperatūra nuo -40 iki 120 °C 
Tikslumas: +/- 2,5% 

Tinka pramoniniam naudojimui (vanduo, 
tepalas, dujos, kuras) 

 

 

 

 

 
- valdymo sistemų   projektavimas    
- mobilios hidraulin÷s  sistemos 
- šildymas ir kondicionavimas 
- automobilų gamyba 
- testavimo aparatūra  
- pramoniniai robotai 
 

Sl÷gio davikliai su perjungikliu 

Sl÷gio davikliai su perjungikliu = < 1 bar (~ 1 Аtm) 

Lyderis  



Pavadinimas Paveiksl÷lis Aprašymas Pritaikymas 

 

Z DS - N 

 
 
 

 

 

 
Diferencialinio sl÷gio daviklis  

Su dveju kanalų jungikliu 
Su displ÷ju ir be displ÷jaus 

analogas ZDT 
Silicio membrana 

Matavimo diapazonas: 
1,      2,     4 mbar 
2,5,    5,   10 mbar 

12,5,   25,   50 mbar 
   50,  100,  200 mbar 

 
Temperatūra: nuo 0 iki 50 °C 

Tikslumas:+ / -2,5% visam diapazone 
Orui 

Nenaudojamas agresyvin÷je terp÷je ir 
vandenyje 

. 

 
- oro filtrų priežiūra   
- medicininiai prietaisai   
- valdymo sistemų projektavimas   
- oro kondicionavimo sistemos  
- prietaisų gamyba  
- žemos įtampos matavimo 
sistemos  

 

Sl÷gio davikliai su perjungikliu  > = 1 bar 

 

DS1N 

 

 

 
Sl÷gio daviklis su perjungikliu 

Diapazonas: 0- 4000 bar 
 

Tranzistorinis perjungiklis - 1А. 
Programuojamas perjungimo taškas 

Histerez÷ 0,5 % diapazono 
Temperatūra: nuo -20 C iki 120°C 

Sriegis: G1/4 “ 
Tinka pramoniniam naudojimui (vanduo, 

tepalas, dujos, kuras) 

 
- valdymo sistemų   projektavimas    
- hidraulika 
- pneumatika 
- šildymas ir kondicionavimas       - 
automobilų gamyba 
- testavimo aparatūra  
- pramoniniai robotai 
 

 

DS2 

 

 

 
Sl÷gio daviklis su perjungikliu 

ir displ÷jumi 
Diapazonas 0-4000 bar 

 
Tranzistorinis perjungiklis - 1А. 

Programuojamas perjungimo taškas 
Histerez÷ 0,5 % diapazono 

Temperatūra: nuo -20 C iki 120°C 
Sriegis: G1/4 “ 

Tinka pramoniniam naudojimui (vanduo, 
tepalas, dujos, kuras). 

 

 
- valdymo sistemų   projektavimas    
- hidraulika 
- pneumatika 
- šildymas ir kondicionavimas       - 
automobilų gamyba 
- testavimo aparatūra  
- pramoniniai robotai 
 



Pavadinimas Paveiksl÷lis Aprašymas Pritaikymas 

 
DS4 

 

 

 

 
Sl÷gio daviklis su perjungikliu 

Diapazonas 0-4000 bar 
Tranzistorinis perjungiklis - 1А. 

Programuojamas perjungimo taškas 
Histerez÷ 0,5 % diapazono 

Temperatūra: nuo -20 C iki 120°C 
Sriegis: G1/4 “ 

Tinka pramoniniam naudojimui (vanduo, 
tepalas, dujos, kuras) 

 

 
- valdymo sistemų   projektavimas    
- hidraulika 
- pneumatika 
- šildymas ir kondicionavimas       - 
automobilų gamyba 
- testavimo aparatūra  
- pramoniniai robotai 
 

 

 

ZDS-H 

 
 
 
 
 
 

 

 

Sl÷gio daviklis su dviejų kanalų 
reliniu perjungikliu 230V, 3A 

Diapazonas 0-4000 bar 
 

 Programuojamas perjungimo taškas 
Histerez÷ 0,5 % diapazono 

Temperatūra: nuo -20 C iki 120°C 
Sriegis: G1/4 “ 

Tinka pramoniniam naudojimui (vanduo, 
tepalas, dujos, kuras) 

 

 
- valdymo sistemų   projektavimas    
- hidraulika 
- pneumatika 
- šildymas ir kondicionavimas       - 
automobilų gamyba 
- testavimo aparatūra  
- pramoniniai robotai 
 

 
PS 1 

 

 

 

 

 
Lygio daviklis 

( nuo 0 - 0,1 bar iki 0 - 25 bar) 
 

Iš÷jimas: 4-20 mA ar 0-10 V 
Vandeniui, iki 250 m 

Specialus daviklis kurui 
0 - 3 m 

 
Matavimai 
- vandens įrenginiai 
- gylis iki 250 metru  
- suderinamas su duomenų 
registratoriumi DMT-119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Steb÷jimo įrenginiai 



Pavadinimas Paveiksl÷lis Aprašymas Pritaikymas 

 

ZHMG-01 

 

 

 

Portatyvinis diferencialinio 
sl÷gio matavimo aparatas 

Matavimo diapazonas 

0 - 2.5, 5, 10, 25, 50 mbar 

0 - 100, 250, 500, 1000 mbar 

Tikslumas: max 0,1 - 0,3% 
Temperatūra: nuo -30°C  iki +130°C 

Teigiamam, neigiamam ir 
diferencialiniam sl÷giui matuoti. 

 
- oro filtrų priežiūra   
- medicininiai prietaisai   
- valdymo sistemų projektavimas   
- oro kondicionavimo sistemos  
- prietaisų gamyba  
- žemos įtampos matavimo 
sistemos 
- barokamerų valdymas  

 

ZTM-100  

 
 
 
 

 

 

 

 

Aukšto tikslumo matavimo 
portatyvinis termometras 

Tikslumas: 0,01°C , NTC  Daviklis 
Diapazonas:  -30°C  +130°C 

Galima užsakyti specialų daviklį 

 
- techninių procesų kontrol÷ 
 nuo -30°C iki +110°C  
- kūnų temperatūros matavimas 
nuo +30°C iki +50°C  
- šildymas ir klimatas 
- automatizacija ir laboratoriniai 
matavimai  
- testavimas ir kontrol÷  

 

ZDIS-2  

 
 
 

 

 

 

Išorinių daviklių duomenų 
ekranas ( valdymas srove ir 

įtampa)  

Technologin÷s matavimo sistemos 

 
- valdymo sistemų   projektavimas    
- hidraulika 
- pneumatika 
- šildymas ir kondicionavimas       - 
automobilų gamyba 
- testavimo aparatūra  
- pramoniniai robotai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Lygmenų matuokliai 

Klimato davikliai 



Pavadinimas Paveiksl÷lis Aprašymas Pritaikymas 

 

KS 10 

KS 11 

 

 

 

 
Klimato daviklis (su 10 m. laidu 

arba jungtimi) 
 

Diapazonas: 
Dr÷gm÷ 0%- 100% rH 

rH = 10% - 90%, + / - 2% 
Temperatūra -40°C + 125°C, +/- 0,1°C 

 
Daviklis kartu su prietaisais BS-
100 iu KL-200 skirtas dr÷gm÷s ir 
temperatūros matavimams lauke 
ir patalpose 

- klimato ardomo poveikio kontrol÷ 
- klimato matavimai saugyklose ir 
sand÷liuose  
- meteostotys 

 

KS-104 

KS 105 

KS 110  

 

 

 
Rasos taško daviklis 

 
Vidinis stiprintuvas ir mikrokontroleris 

Iš÷jimas:  0,5 V -   5,5 V  /  KS 104 
                0,5 V -   5,0 V  /  KS 105 
                0,5 V - 10,0 V  /  KS 110 

 
Diapazonas: 0% - 100% rH 

rH = 10% - 90% , +/- 2% 
T = -40°C + 125°C +/- 0,1°C 

 
Skirtas dr÷gm÷s ir temperatūros 
matavimams lauke ir patalpose 
- šildymo ir klimato sistemos  
- informacijos surinkimas ir 
registracija   
- baseinai 
- meteostotys 

 

 

KS-120  

 

 

 
Klimato daviklis 

 
Iš÷jimas : 4-20 mA 

Vidinis stiprintuvas ir mikrokontroleris 
Diapazonas: 0 -100% rH 
rH  = 10% - 90% + / - 2% 

T = -40°C  + 125°C  +/ - 0,1°C 

Lauko ir namų sąlygoms 

 
Skirtas dr÷gm÷s ir temperatūros 
matavimams lauke ir patalpose. 
- šildymo ir klimato sistemos  
- informacijos surinkimas ir 
registracija   
- baseinai 
- meteostotys 

 

 

RAT 120 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Patalpos ir lauko temperatūros 
matavimo daviklis 

PT 100/ PT 1000 DIN EN 60751 

Diapazonas: -20 C … + 80 C 

Klas÷ B / IP 65 DIN 40050 

Maitinimas: 10 … 35 V 

Diapazonas ir daviklio laido ilgis pagal 
užsakymą 

 
Temperatūros matavimai 
patalpose ir lauke 
- šildymo ir klimato sistemos  
- meteostotys 

-pramoninis naudojimas 

 

Naujena 



Pavadinimas Paveiksl÷lis Aprašymas Pritaikymas 

 

KS 205 

KS 210 

 
 

 

 

 

 
Klimato daviklis 

 
Iš÷jimas : 0 - 5 V      / KS 205 
                 0,5 – 10 V / KS 210 

Vidinis stiprintuvas ir mikrokontroleris 
Diapazonas: 0 - 100% rH 

rH  =  10% - 90%         + / - 2% 
T =   -40°C  + 125 °C  +/ - 0,1°C 

Lauko ir namų sąlygoms 

 
Skirtas dr÷gm÷s ir temperatūros 
matavimams lauke ir patalpose. 
- šildymo ir klimato sistemos  
- informacijos surinkimas ir 
registracija   
- baseinai 
- meteostotys 

 

 

TPS-205 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Rasos taško daviklis 

 
Vidinis stiprintuvas ir mikrokontroleris 

Iš÷jimas: 0 - 5 V / KS 205 
                     0,5 – 10 V / KS 210 

Diapazonas: - 50°C + 80°C 
Tikslumas:  

Rasos taškas 30% - 90% +/- 2% 
temperatūra -20°C + 80 °C  +/ - 0,5°K 

Lauko ir namų sąlygoms  
Jungtis kabeliui. 

Gali būti su perjungikliu 

 
Skirtas dr÷gm÷s ir temperatūros 
matavimams lauke ir patalpose. 
- šildymo ir klimato sistemos  
- informacijos surinkimas ir 
registracija   
- baseinai 
- meteostotys 

 

 

TS-100 

 

 

 
Temperatūros daviklis su 2 m 

laidu 
 

Iš÷jimas 0,25 V =  - 50 °C 
4.75 V =  +150 °C 
Tikslumas  +/- 2 % 

 
 

 
Skysčių ir dujų temperatūros 

matavimui 



Pavadinimas Paveiksl÷lis Aprašymas Pritaikymas 

 

TS 120  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Temperatūros daviklis   

PT 100 /1000  
  
 

Vidinis stiprintuvas 
Maitinimas:   10  - 30 V 
Iš÷jimas:    4 - 20 мА 

Diapazonas: - 50 -  + 150°C 
0 -  + 100°C 

-20 - +   80°C 
Tikslumas  < 0,1% 

Standartinis ilgis 
30, 60, 90, 120 mm 

Standartinis sriegis M12x1, G1/4, G1/2 
Papildomai: 

G 1 / 2“     6, 8 mm 
G 3 / 4“     6, 8,10 mm 

Galima komplektacija be stiprintuvo. 

 
- valdymo sistemų   projektavimas    
- hidraulika 
- pneumatika 
- šildymas ir kondicionavimas      - 
automobilų gamyba 
- testavimo aparatūra  
- pramoniniai robotai 
 

 

TS-/ TSK- 
300 

 

 

 
Temperatūros daviklis   

 
Laidas 2 m. 

Be stiprintuvo 
Jautrus elementas PT 100 
Diapazonas: -50°C  +80 °C 

Diapazonas aukščiau + 80 °C pagal 
užsakymą 

Orui 

 
Oro temperatūros matavimai 
Suderinamas su serijos TM 
prietaisais 

      

CO2 Davikliai 

 

ZMF-100-IR-
LC 

 

 

 

Infraraudonųjų spindulių CO2 
daviklis  

Iš÷jimas: 4- 20 mA 
Maitinimas: 24 V  DC 

Diapazonas: 0- 3000 ppm 
Eksploatacijos laikas 10 metų 

Specialus kalibravimas iki 
30 000 ppm 

 
- klimato kontroles sistemos 
- ventiliacija 
- šildymas 

 - priešgaisrin÷ signalizacija 

 

ZMF-100-IR 

 

 

 

 

Infraraudonųjų spindulių CO2 
daviklis  

Pramoninis 

Iš÷jimas: 4- 20 mA 
Maitinimas: 24 V  DC 

Diapazonas: 0- 3000 ppm 
Eksploatacijos laikas 10 metų 

Specialus kalibravimas iki 
30 000 ppm 

 
- klimato kontroles sistemos 
- ventiliacija 
- šildymas 
- priešgaisrin÷ signalizacija 

Naujena 



Pavadinimas Paveiksl÷lis Aprašymas Pritaikymas 

 

Oro kokyb÷s 
daviklis 

Šviesoforas 

 

 

 
Oro kokyb÷s CO2 daviklis  

 
Matuoja CO2 kiekį. Signalizuoja apie oro 

kokyb÷s lygį 
Žalias 0 -1500 ppm  - gerai 
Geltonas 1500 – 2500 ppm  

1x garsinis signalas  
Raudonas > 3000 ppm 

Ilga garsin÷ signalizacija 

 
-viešųjų patalpų kondicionavimas 

 - kalibravimas nebūtinas 

 
 

Oro kokyb÷s 
daviklis 

Šviesoforas 
su duomenų 

registratorium 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Oro kokyb÷s CO2 daviklis  

“Traffic Light” 
 

Duomenų registravimas 
Maitinimas: U = 230 V AC 

Matuoja CO2 kiekį, taip pat signalizuoja 
apie oro kokyb÷s lygį 

Papildomai registruoja ir kaupia 
duomenis  perdavimui į PC 

 
- viešųjų patalpų kondicionavimas 
- kalibravimas nebūtinas  
- registruoja oro kokyb÷s 
pakeitimus 

 
Oro kokyb÷s 

daviklis 

Šviesoforas 
su jungiklių 

 

 

 

 
Oro kokyb÷s CO2 daviklis  

 
“Traffic Light” su perjungikliu 

  Maitinimas: U= 230 V 
Iš÷jimas: max 24 V / 3A 

Signalizuoja apie oro kokyb÷s lygį 
Papildomai turi perijungiklį su rele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- oro kokyb÷s kontrole 
- viešųjų patalpų kondicionavimas 
(klasai,kabinetai, muzejai) 
 
 
 

PT100/1000 Kontroleriai KS 10 /11 
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TM-110 

TM-110S 

 
 

 

 

 

 

 
TM-110  Pt 100 / Pt 1000 

kontroleris 
TM-110S Pt 100 / Pt 1000  

 
Kontroleris su perjungikliu, 

skirtas Pt 100 / Pt 1000 
 

Iš÷jimas: 0 – 10 V 
Maitinimas: 21 – 27 V 

 

 
- klimato kontrol÷ 
- valdymo sistemos 

- duomenų rinkimas 

 

TM-120 

TM-120S 

 

 

 

 
TM-120  Pt 100 / Pt 1000 

kontroleris 
TM-120S Pt 100 / Pt 1000  

 
Kontroleris su perjungikliu, 

skirtas Pt 100 / Pt 1000 
 

Iš÷jimas: 4 - 20 mA 
Maitinimas: 21 – 27 V 

 

 
- klimato kontrol÷ 
- valdymo sistemos 

- duomenų rinkimas 

Davikliai su CAN–Bus palaikymu 
 

 

DS-CAN-01 

 

 

 
Sl÷gio daviklis CAN-Bus 

 
CAN open 2.0A, CIA DS 404 

physical Layer ISO 11898 
Maitinimas: 12 – 27 V 

Diapazonas: 2- 4000 bar 
Nerūdijančio plieno pjezorezistorine 

membrana 
Temperatūra nuo -40 iki 120 °C 

Tikslumas: +/- 1,5% 
Sriegis: M, G1/4 – G1/2, NPT 

Elektrinis sujungimas: jungtimi arba 
kabeliu  

Tinka pramoniniam naudojimui (vanduo, 
tepalas, dujos) 

 
- valdymo sistemų   projektavimas    
- hidraulika 
- pneumatika 
- šildymas ir kondicionavimas      - 
automobilų gamyba 
- testavimo aparatūra  
- pramoniniai robotai 
 



Pavadinimas Paveiksl÷lis Aprašymas Pritaikymas 

 

TSR-CAN-
01 

 
 

 
 

 

 

 
Temperatūros daviklis 

CAN-Bus  
 

CAN open 2.0A, CIA DS 404 
physical Layer ISO 11898 

Maitinimas: 12 – 27 V 
Temperatūra nuo -40 iki 120 °C 

Tikslumas: +/- 1,5% 
Elektrinis sujungimas: jungtimi arba 

kabeliu  
Tinka pramoniniam naudojimui (vanduo, 

tepalas, dujos) 

 
- valdymo sistemų   projektavimas    
- hidraulika 
- pneumatika 
- šildymas ir kondicionavimas      - 
automobilų gamyba 
- testavimo aparatūra  
- pramoniniai robotai 

 

DTS-CAN-
01 

 
 

 

 

 
Sl÷gio ir temperaturos daviklis 

CAN-Bus 
 

CAN open 2.0A, CIA DS 404 
physical Layer ISO 11898 

Maitinimas: 12 – 27 V 
Nerūdijančio pleno pjezorezistorine 

membrana 
Т =   - 10 °C to  + 80°C 

P =  2 - 4000 Бар 
Tikslumas: + / -1,5° K 

Sriegis: M, G1/4 – G1/2, NPT 
Elektrinis sujungimas: jungtimi arba 

kabeliu  
Tinka pramoniniam naudojimui (vanduo, 

tepalas, dujos) 

 
- valdymo sistemų   projektavimas    
- hidraulika 
- pneumatika 
- šildymas ir kondicionavimas      - 
automobilų gamyba 
- testavimo aparatūra  
- pramoniniai robotai 

 

KS-CAN-03 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
Klimato daviklis CAN-Bus 

 
CAN open 2.0A, CIA DS 404 

physical Layer ISO 11898 
Maitinimas: 12 – 27 V 

Vidinis stiprintuvas ir mikrokontroleris 
Diapazonas: 

Dr÷gm÷ 0 - 100% rH 
rH= 10% - 90% + / - 2% 

T= -20°C + 80 °C +/ - 0,1°C 

             Lauko ir namų salygoms  
 

 
- valdymo sistemų   projektavimas    
- hidraulika 
- pneumatika 
- šildymas ir kondicionavimas      - 
automobilų gamyba 
- testavimo aparatūra  
- pramoniniai robotai 
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Sl÷gio, temperatūros, CO2 registratoriai 

(duomenų rinkimo sistemos) 

 

DMT-119 

 

 

 

 
Sl÷gio registratorius 

Galima sinchronizacija su PC 
 

Diapazonas pagal užsakymą:            
0.1- 4000 bar 

Daviklių tipai: ZS 30 -xxx 
Sinchronizacijos su PC programa 
Max ir min registracijos funkcija 

12 000 matavimų 
Laiko intervalas: 0,1 to 10 s. 

Nustatymai su klaviatūra. 
9 V ličio baterija. 

Dvi daviklių jungtys. 
 

 
Sl÷gio registratorus dujoms ir 
skysčiams 
- medicininiai prietaisai 
- vamzdžių kontrol÷ ir testavimas 
- hidraulika ir automatika 

- gedimų kontrol÷s sistemos 

 

DTMT-101 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Sl÷gio ir temperatūros 

registratorius 
 

Diapazonas pagal užsakymą                    
0.5- 4000 bar 

T = -50°C to +150°C 
Temperatūros daviklis - TS 100  

 Sl÷gio daviklis - ZS xxx 
Sinchronizacijos su PC programa 
Max ir min registracijos funkcija 

12 000 matavimų 
Laiko intervalas: 0,1 to 10 s. 

Nuatatymai su klaviatūra. 
 

 

Sl÷gio ir temperatūros kontrol÷ ir 
registracija 

- medicininiai prietaisai 
- vamzdžių kontrol÷ ir testavimas 
- hidraulika ir automatika 

- gedimų kontroles sistemos 

 

KL-201 

 

 

 
CO2 ir klimato registratorius 

Duomenų rinkimas ir saugojimas. 
 

Temperatūra: -20 °C to +80°C 
Dregm÷: 0-100% (10-90% +/- 2%) 

CO2: 0 - 3000 ppm 
Max ir min registracijos funkcija 

Sinchronizacijos su PC programa 
Kalbos: vokiečių, anglų. 

Maitinimas U= 24 V DC arba 230 V AC 

 
Temperatūros, dr÷gm÷s ir CO2 
matavimas ir registracija 
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KLA 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klimato matavimas su 

ventiliacijos signalizacija 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- iki 5 temperatūros ir dr÷gm÷s 
daviklių 

 - lauko temperatūros ir 
dr÷gm÷s perdavimui 

 - duomenų rodymas displ÷juje 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gyvenamosiose patalpose: 
- klimato kontrol÷ pagal DIN1946 
-parametrų registravimo funkcija 
- atminties funkcija 
- ardančio klimatinio poveikio 
signalizacija 
Lauke: 
- naudoja belaidžius temperatūros 
daviklius 
- apled÷jimo signalizacija 
- klimato analiz÷ 

 - atodr÷kio signalizacija 
Sand÷liuose: 

 - temperatūros ir dr÷gm÷s 
steb÷jimas 
- gaisro pavojaus signalizacija 
 

 
 
 

  

     

Džiovinimo, dr÷gm÷s kontrol÷s ir oro kokyb÷s valdymo sistemos 

 

HGL-2010 

 

 

 

 
Dr÷gm÷s kontrol÷s ventiliacin÷ 
sistema su automatiniu langų 
varstymu arba ventiliatoriumi 

 
Sistema skirta santykin÷s dr÷gm÷s 

matavimui ir priverstin÷s ventiliacijos 
valdymui. 

 
Instaliaciją turi atlikti kvalifikuoti 
specialistai.  
Patalpų (sporto sal÷s, virtuv÷s, 
vonios ir t.t.) ventiliacijai  

 

LGS-2010 

 
 
 

 

 

 
Oro ventiliacijos sistema su 
automatiniu langų varstymu 

arba ventiliatoriumi 
 

Daviklis matuoja CO2 kiekį ore ir atidaro 
langą (įjungia ventiliatorių) jeigu 
koncentracija viršija 3000 ppm.  

 
Reguliuoja CO2 kiekį 
klas÷se,labaratorijose,sporto 
sal÷se ir kitose visuomenin÷se 
patalpose 
 

Naujiena 
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ES1 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Patalpų džiovinimo valdymo 

sistema 
 

Įrenginiai: 
valdymo bloke 1 klimato daviklis KS 205 

 
1 klimato daviklis KS 205 su 10 m 

kabeliu lauke 
1 valdymo blokas su 4-ių kanalų reliniu 

išejimu 
 230 В, 95 W. 

 
Funkcijos: 

ES 1 – patalpų dr÷gm÷s kontrol÷s 
sistema. 

 
ES1 matuoja klimatines sąlygas 

(temperatūrą ir dr÷gmę) patalpose ir 
lauke. Kontroleris nustato absoliutinę 

dregmę. Esant lauke žemesnei 
absoliutinei dr÷gmei  nei patalpose, 
įjungiama automatin÷ ventiliacija. 

 
Džiovinimas ir dr÷gm÷s 
palaikymas pastatuose 
 

 
 
 


