Výhodné ceny pro rok 2015

Ceník

digitálních přístrojů s bargrafem firmy LUMEL®.
NA 3-F

tříbarevný bargraf s 4 místným LED displejem
universální jednokanálový vstup
přesnost: LED displej 0,2%
bargraf 0,5%

NA 3-B

pouze tříbarevný bargraf 96 x24
universální jednokanálový vstup
přesnost 0,5%

pouze čtyřmístný displej rozměry 96 x 24
universální jednokanálový vstup
přesnost 0,2%
Volitelné rozšíření na objednávku k NA3:
sedmibarevný bargraf
interface RS 485 - MODBUS protokol
analogový výstup
spínací relé
nebo kolektorový výstup n-p-n

5.555,--

5.010,--

NA 3-D

4.590,--

+1.080,-+1.240,-+700,-+760,-+470,--

NA 5

vertikální tříbarevný jednokanálový bargraf 48 x 144 mm
universální vstup
9.095,-třída přesnosti 0,1%

NA 6

vertikální tříbarevný dvoukanálový bargraf 48 x 144 mm
universální vstupy
7.990,-třída přesnosti 0,1%
Volitelné rozšíření na objednávku:
- sedmibarevný bargraf
+1.250,-- RS 485
+1.250,-- analogový výstup
+1.250,-- 4 x výstup releový
+1.090,-+999,-- nebo 8 kolektorových výstupů

Digitální přístroje pro měření parametrů 3F sítí
5.110,96x96mm LED třířádkový s 1x relé, s RS485 a impulsní výstup
144x144mm s třemi relé, impulsní výstup, analogový výstup
15.690,17.280,144x144mm s třemi analogovými výstupy, a jeden relé výstup
96x96mm tři řádky LCD, dva relé výstupy
od 3150,od 6590,96x96mm čtyři řádky LCD, 1x relé a OC výstup, RS485 výstup
+ analogový výstup k ND20
+810,ND100 144x144mm, Ethernet, RS485, imp.a analogový výstup, atd..
13.220,N43
DIN lišta LED 8položek s 3x relé, s RS485 a impulsní výstup
5.290,P43
DIN lišta se čtyřmi relé, impulsní výstup, RS485, USB
7.810,P43
DIN lišta se čtyřmi analogovými výstupy, impulsní, RS485, USB
9.850,8.660,P43
DIN lišta dva analogové a dvě relé, impulsní výstup, RS485, USB
P41
DIN lišta jednofázový, 1x analog, RS485, USB, logger 9000hodnot 3.999,N21
96x48mm OLED s bargrafem s 1x relé, s USB nastavením
3.095,-

N14
N10
N10A
ND10
ND20

Digitální regulátory teploty do panelu
RE72
RE71
RE22
RE81
RE82

48x48mm LED dvouřádkový s až 3x relé,RS485, analog. výstup
48x48mm LED červený universální vstup, relé nebo SSR výstup
48x48mm LED červený universální vstup, relé nebo SSR výstup
48x96mm LED dvouřádkový, universální vstup, 2x relé nebo SSR
48x96mm LED +bargraf, RS485, relé nebo SSR výstup

Ceny jsou uvedeny bez DPH

k 1.4.2016

od 2.850,od 1.630,od 1.881,od 2.361,od 4.435,-

