
    

CENNÍK VLHKOSTNÝCH SOND 

2019

Sondy HYDRO-PROBE:

Sonda HYDRO-PROBE                                                           

(meranie vlhkosti anorganických materiálov: piesku, 

kameňa)

HP04

2675,00 EUR                     

-4%                                       
2568,00 EUR

Sonda HYDRO-PROBE XT                                                          

(meranie vlhkosti oranických materiálov: ryža, zrno a pod.)
HPXT

3135,00 EUR                     

-4%                                       
3265,00 EUR

Držiak na sondu HYDRO-PROBE, HYDRO-PROBE XT 0025 79,00 EUR

Predĺžený držiak na sondu HYDRO-PROBE,                      

HYDRO-PROBE XT
0026 205,00 EUR

Cena zariadenia        

bez DPH
Typ Kód

Hydro-Probe je digitálny mikrovlnný vlhkostný senzor s integrovaným spracovaním signálu a lineárnym výstupom (analógovým a digitálnym). 

Senzor je jednoducho pripojiteľný na kontrolný systém a je ideálny na meranie obsahu vlhkosti v piesku a kamenive v nasledujúcich aplikáciách:

• zásobníky,

• násypky,

• silá,

• dopravníky.

Senzor meria 25 krát za sekundu, čo umožňuje veľmi rýchlu detekciu zmien vlhkosti materiálu. Senzor môže byť nastavený aj diaľkovo v prípade 

použitia Hydronix software. Veľké množstvo parametrov je voliteľné, ako výstup, alebo filtračná charakteristika. Digitálny vstup/výstup umožňuje 

priemerovať výsledky v prípade tečúceho materiálu. 

Senzor je konštruovaný na prácu v ťažkých podmienkach s trvácnosťou mnoho rokov.  

Senzor využíva unikátnu mikrovlnnú technológiu Hydronix, ktorá zabezpečuje citlivejšie meranie v porovnaní s analógovými technikami.

Ilustračný obrázok
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Kábel 4m na sondu HYDRO-PROBE, HYDRO-PROBE XT 0975A 116,00 EUR

Preprava z Anglicka                                                                                      

(účtuje sa ku každej sonde)
- 100,00 EUR

Montáž elektro vrátane elektromateriálu                                  

(Nezahrňuje mechanickú inštaláciu)
- 140,00 EUR

Nastavenie kriviek                                                                                 

(pre riadiace systémy QEL PCS 200 alebo QEL PCS 300)
- 170,00 EUR

Zmena v riadiacom programe                                                   

(pre riadiace systémy QEL PCS 200 alebo QEL PCS 300)
- 150,00 EUR

Sondy HYDRO-MIX:

Sonda HYDRO-MIX vrátane nastavovacieho krúžka so 

skrutkami                                                                                                                

(meranie vlhkosti v miešačkách)

HM08

3575,00 EUR                     

-4%                                       
3432,00 EUR

Navarovací krúžok 0021 110,00 EUR

Kábel 4m na sondu HYDRO-PROBE, HYDRO-PROBE XT 0975A 116,00 EUR

Kód Ilustračný obrázok

Hydro-Mix je digitálny mikrovlnný vlhkostný senzor s integrovaným spracovaním signálu a lineárnym výstupom (analógovým a digitálnym). Senzor 

je jednoducho pripojiteľný na kontrolný systém a je ideálny na meranie obsahu vlhkosti materiálu  v miešačkách ako aj  iných procesoch. 

Sonda sa úspešne využíva v najrôznejších druhoch miešačiek. 

Senzor meria 25 krát za sekundu, čo umožňuje veľmi rýchlu detekciu zmien vlhkosti materiálu. Senzor môže byť nastavený aj diaľkovo v prípade 

použitia Hydronix software. Veľké množstvo parametrov je voliteľné, ako výstup, alebo filtračná charakteristika. Digitálny vstup/výstup umožňuje 

priemerovať výsledky v prípade tečúceho materiálu. 

Senzor je konštruovaný na prácu v ťažkých podmienkach s trvácnosťou mnoho rokov.  

Senzor využíva unikátnu mikrovlnnú technológiu Hydronix, ktorá zabezpečuje citlivejšie meranie v porovnaní s analógovými technikami.

Cena zariadenia        

bez DPH
Typ
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Náhradný keramický disk a ochranný krúžok 0900 785,00 EUR

Náhradný nastavovací krúžok so skrutkami 0033 183,00 EUR

Preprava z Anglicka                                                                                      

(účtuje sa ku každej sonde)
- 100,00 EUR

Montáž elektro vrátane elektromateriálu                                  

(Nezahrňuje mechanickú inštaláciu)
- 140,00 EUR

Nastavenie kriviek                                                                               

(pre riadiace systémy QEL PCS 200 alebo QEL PCS 300)
- 190,00 EUR

Zmena v riadiacom programe                                                   

(pre riadiace systémy QEL PCS 200 alebo QEL PCS 300)
- 150,00 EUR

Externý rozváč pre meranie vlhkosti

Externý rozvádzač pre meranie vlhkosti. - 1 980,00 EUR

Ceny sú platné na celom území SR.

Všetky ceny sú uvedené Ex-works, poštovné je účtované podľa dohody

V cene nie sú zahrnuté prepravné náklady. Prepravné náklady sú učtované podľa aktuálneho cenníka prác.

Eterný rozvádzač ponúkame klientom ktorí na svojej betonárni nemajú inštalovaný náš riadiaci systém QEL PCS 200 alebo QEL PCS 300. Súčasťou 

externého rozvádzača pre meranie vlhkosti je samostané PLC a touchpanel pre zobrazovanie aktuálnej vlhkosti. 

Zmena cien je vyhradená
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