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VAISALA

Noul Transmițător Indigo510 - opțiunea
optimizată pentru mediile industriale 
Pentru a asigura măsurători stabile și fiabile în medii industriale dure, Vaisala a
creat seria Indigo500 de Transmițătoare modulare de top. Soluțiile sunt
disponibile pentru toate aplicațiile de măsurare industriale, chiar și în aer liber.
 
Cea mai nouă opțiune din seria Indigo este Transmițătorul Indigo510, un
dispozitiv la care se pot conecta toate sondele compatibile Indigo.
Transmițătorul are afișaj propriu încorporat și este livrat cu un suport pentru o
sondă. Carcasa Transmițătorului este construită astfel încât sa poată asigura o
funcționare fiabilă și de durată, chiar și în condiții nefavorabile.

Alegeți orice sondă compatibilă cu Indigo, conectați-o la noul Transmițător
Indigo510 și obțineți un nou ecosistem pentru măsurare cu tehnologie de ultimă
oră, pentru cea mai bună eficientizare energetică.

Cum să mențineți performanțe de
măsurare la nivel mondial?
Este simplu - În cadrul seminarului
web gratuit, desfășurat de VAISALA,
la cerere, vei descoperi cheia
succesului pentru menținerea
performanțelor de măsurare de nivel
mondial pentru instrumentele dvs. În
cadrul seminarului web veti afla ce
contribuie la durata ciclului de viață
al instrumentului și cum să prelungiti
timpul de funcționare al acestuia,
când și cum să vă calibrați
instrumentele, precum și factorii care
determină tipul și frecvența de
calibrare de care aveți nevoie.

ÎNSCRIE-TE LA WEBINAR

Compararea transmițătoarelor
Indigo și a sondelor compatibile
Indigo pentru aplicații de
umiditate

Contactați-ne pentru informații
suplimentare legate de senzori,
software, domenii de măsurare și
acuratețe.
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