
Oferta handlowa



Przemienniki częstotliwości niskiego i  średniego napięcia; softstarty; napędy prądu 

stałego; serwonapędy; silniki elektryczne 

Czujniki i  przetworniki temperatury rezystancyjne; termoelektryczne; 

półprzewodnikowe; termometry gazowe; elektroniczne; bimetaliczne; cieczowe; pirometry; 

presostaty; manometry mechaniczne; elektroniczne; przetworniki ciśnienia; czujniki 

i  przetworniki wilgotności; sygnalizatory przepływu; czujniki i  przetworniki przepływu 

spiętrzające; mechaniczne; elektromagnetyczne; ultradźwiękowe; masowe; wirowe; czujniki i przetworniki 

poziomu pływakowe; hydrostatyczne; przewodnościowe; pojemnościowe; ultradźwiękowe; radarowe; 

przemieszczeń liniowych i kątowych; przetworniki impulsów i obrotów; czujniki zbliżeniowe 

indukcyjne; pojemnościowe; optyczne; ultradźwiękowe; przetworniki ruchu i obecności 

Mierniki wielkości elektrycznych napięcia i  prądu; rezystancji; mocy; częstotliwości 

i  impulsów; wieloparametrowe; czujniki i przetworniki pH; tlenu; redox; przewodności; 

mętności i osadu; przetworniki A/C i C/A; przeliczniki; konwertery; kalibratory 

Rejestratory temperatury i  sygnałów elektrycznych; koncentratory danych; liczniki; impulsów; 

obrotów; przepływu; czasu pracy 

Regulatory temperatury; wilgotności; ciśnienia i  różnicy ciśnień; przepływu; poziomu; wielkości 

mechanicznych; wielkości elektrycznych; wielkości fizykochemicznych i chemicznych; wieloparametrowe; 

uniwersalne; specjalizowane

Sterowniki PLC; układy we/wy rozproszonych; systemy sterowania  

Siłowniki pneumatyczne; elektryczne; hydrauliczne; napędy ręczne; zaworów; klap; 

ustawniki pozycyjne 

Zawory elektromagnetyczne; pneumatyczne i   rozdzielacze; zawory regulacyjne 

i  odcinające; zawory zwrotne i  antyskażeniowe; filtry; odwadniacze; odpowietrzniki 

i separatory; osprzęt instalacji pneumatycznych

Wyłączniki i  zabezpieczenia; przekaźniki; styczniki; przyciski sterownicze i  przełączniki ; urządzenia 

sygnalizacyjne; zasilacze i transformatory; złączki; szyny montażowe; łączniki; gniazda i wtyki;; komponenty 

bezpieczeństwa; szafy sterownicze

Oferujemy



Główni dostawcy

Wykonujemy kompletne szafy sterownicze, pulpity i rozdzielnie. Produkcja odbywa się zarówno dla 
indywidualnych projektów jak i seryjnie dla odbiorców OEM. 

Przykładowe aplikacje: 
  układy sterowania pompami (zakres mocy od 1,5 kW do 350 kW), 
  układy do pomiaru punktu rosy w aplikacjach sprężonego powietrza (zakres pomiarowy od -100 do +60 Cdp) 
  układy do pomiaru punktu rosy w gazie ziemnym (zakres pomiarowy od -100 do +20 Cdp)
  układy rozruchowe i skrzynki sterownicze dostosowane do standardów rynków europejskich, amerykańskich, 
azjatyckich posiadających certyfikaty morskie.

Prowadzimy autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wilgotnościomierzy Michell Instruments, oraz 
przetwornic częstotliwości ABB i Danfoss.
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