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TEMPERATŪROS MATAVIMAS

Gamintojas

TERMOMETRAI

• Bimetaliniai termometrai

• Užpildyti dujomis termometrai

• Stikliniai skystiniai termometrai

• Apsauginės gilzės

• Kapiliariniai termometrai

• Elektrokontaktiniai termometrai

TERMOSTATAI

• Oro temperatūrai

• Skysčių temperatūrai

• Pastatų automatikos sistemoms

• Termostatų priedai

Gamintojai

TEMPERATŪROS JUTIKLIAI

• Varžiniai ir termoporiniai pramoniniai temperatūros jutikliai

• Temperatūros ir drėgmės jutikliai oro ir patalpų temperatūrai

• Temperatūros jutikliai maisto pramonei

• Kabeliniai temperatūros jutikliai

• Temperatūros jutikliai ortakiams ir vamzdžių paviršiui

• Smeigiami temperatūros zondai

• Temperatūros jutikliai tinkami sprogiai aplinkai

Gamintojai



4

TEMPERATŪROS JUTIKLIŲ KEITIKLIAI

• SMART tipo keitikliai

• Programuojami keitikliai

• Keitikliai montuojami ant bėgelio

• Keitikliai montuojami į jutiklio galvą

• Universalūs keitikliai

• Keitikliai Ex zonai
Gamintojai

TEMPERATŪROS JUTIKLIŲ PRIEDAI

• Apsauginės gilzės

• Matavimo įdėklai ir laikikliai

Gamintojai

TEMPERATŪROS MATAVIMO SISTEMOS

• Temperatūros matavimo sistemos grūdų rezervuarams

• Temperatūros matavimo sistemos biokuro talpoms

• Temperatūros ir drėgmės matavimo sistemos farmacijai

• Temperatūros ir drėgmės monitoringo sistema

Gamintojai

SLĖGIO MATAVIMAS

MANOMETRAI

• Manometrai su Burdono vamzdeliu

• Manometrai skirti maisto pramonei

• Elektrokontaktiniai manometrai

• Diafragminiai manometrai

• Slėgių skirtumo manometrai

• Žemo slėgio kapsuliniai manometrai

• Kontroliniai aukšto tikslumo manometrai laboratorijoms

• Slėgio kalibravimo ir testavimo įranga
Gamintojai
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SLĖGIO RELĖS

PRIEDAI SLĖGIO MATAVIMO PRIETAISAMS

•   Manometriniai kranai ir manometriniai ventiliai

•   Aušinimo vamzdeliai

•   Jungtys, adapteriai, tarpinės ir kt.

•   Apsauginiai vožtuvai

•   Ventilių blokai

•   Pirminiai aukšto slėgio ir temperatūros ventiliai

•   Uždaromieji kranai, ventiliai ir kt.

Gamintojai

SLĖGIO KEITIKLIAI

• Santykinio ir absoliučiojo slėgio keitikliai

• Slėgių skirtumo keitikliai

• SMART tipo keitikliai

• Slėgio keitikliai su indikatoriais

• Slėgio keitikliai su diafragmomis

• Slėgio keitikliai laivams

• Patalpų slėgio keitikliai

• Hidrostatinio slėgio keitikliai lygio matavimui

Gamintojai

Gamintojai

• Mechaninės slėgio relės

• Elektroninės slėgio relės

• Slėgio relės-ribotuvai

• Slėgių skirtumo relės
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• Elektromagnetiniai srauto matuokliai

• Ultragarsiniai srauto matuokliai

• Turbininiai srauto matuokliai

• Rotametrai

• Masės (Koriolio) srauto matuokliai

• Terminiai masės srauto matuokliai suspaustam orui

• Sūkuriniai srauto matuokliai VORTEX

• Srauto relės

• Diafragminiai ir Pito vamzdelio srauto matuokliai

Gamintojai

SRAUTO MATAVIMO PRIETAISAI

KITI MATAVIMO PRIETAISAI

LYGIO MATAVIMO PRIETAISAI

• Plūdiniai lygio matuokliai

• Laiduminiai lygio matuokliai

• Magnetostrikciniai lygio matuokliai

• Rotoriniai-mentiniai lygio matuokliai

• Hidrostatiniai lygio matuokliai

• Radariniai lygio matuokliai

• Talpuminiai lygio matuokliai

• Ultragarsiniai lygio matuokliai

• Vibraciniai lygio matuokliai

• Magnetinės lygio kolonėles

• Lygio stiklai

Gamintojai

DRĖGMĖS MATAVIMAS

• Rasos taško keitikliai

• Temperatūros ir drėgmės monitoringo sistemos

• Nešiojami drėgmės matuokliai

• Kontaktiniai medžiagų drėgmės matuokliai

• Stacionarūs drėgmės transmiteriai

Gamintojas
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PORTATYVINIAI MATAVIMO PRIETAISAI

TEMPERATŪROS MATAVIMAS

• Termovizoriai

• IR termometrai

• Paviršiaus temperatūros matavimo prietaisai

• Termometrai oro temperatūrai

• Įmerkiami / įsmeigiami termometrai

• Temperatūros matavimo juostelės

Gamintojas

• Skaitmeniniai anemometrai su įmontuotais  
ir prijungiamais zondais

• Menteliniai, kaitinamojo siūlelio zondai ir kt.

• Pito vamzdeliai

• Gaubtai anemometrams

ANEMOMETRAI

Gamintojas

• Medžiagų drėgmės matuokliai

• Skaitmeniniai drėgmės matuokliai su vidiniais ir išoriniais zondais

• Duomenų surinkimo sistemos

• Bevieliai temperatūros ir drėgmės duomenų kaupikliai

• Patalpų drėgmės matuokliai

DRĖGMĖS MATAVIMO PRIETAISAI

Gamintojas

• Multimetrai

• Srovės matavimo replės

• Srovės ir įtampos testeriai

ELEKTROS MATAVIMAS

Gamintojas
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• Daugelio parametrų (oro judėjimo greičio,  
temperatūros, drėgmės ir kt.) matavimo prietaisai

• Prietaisai su keičiamais zondais

• Matavimų analizės programinė įranga

• HVAC matavimų prietaisų rinkiniai

• SMART prietaisai skirti išmaniesiems įrenginiams

APLINKOS PARAMETRŲ MATUOKLIAI

Gamintojas

• Absoliučiojo slėgio matuokliai

• Skirtuminio slėgio matuokliai

• Vakuumo matavimo prietaisai

• Šaldymo įrangos analizės prietaisai

SLĖGIO MATAVIMAS

Gamintojas

• Aliejaus kokybės matuoklis Testo 270

ALIEJAUS KOKYBĖS MATAVIMAS

Gamintojas

• CO kiekio aplinkoje matuokliai

• CO2 kiekio aplinkoje matuokliai

• CO ir CO2 zondai skirti daugiafunkciniams prietaisams

• Bevieliai temperatūros, drėgmės, slėgio ir CO2 duomenų 
kaupikliai

CO IR CO2 KIEKIO APLINKOJE MATAVIMAS

Gamintojas
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• Nešiojami pH matuokliai

• Buferiniai tirpalai

• Atsarginiai pH elektrodai prietaisams

PH MATAVIMAS

Gamintojas

• Liuksmetrai su pajungiamais zondais

• Liuksmetrai su integruotais sensoriais

• Duomenų kaupikliai apšviestumo matavimams

• Garso matuokliai

APŠVIETIMO IR GARSO MATAVIMAS

Gamintojas

• Greičio ir apsukų matuokliai

TACHOMETRAI

Gamintojas

• Išmetamųjų dūmų ir dujų analizatoriai

• Dujų nuotėkio detektoriai

• Dūmų testeriai

• Dujų ir dūmų analizatoriai įregistruoti Lietuvos metrologijos 
registre

• Dujų analizatoriai skirti šildymo sistemų ir katilų aptarnavimui

• Pramoninės paskirties dujų analizatoriai

• Dujų signalizatoriai

• O2, CO, NO, NO2, CO2, SO2, CxHy, H2S dujų analizatoriai

NEŠIOJAMI DUJŲ IR DŪMŲ ANALIZATORIAI

Gamintojai
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• Rūgštingumo (pH) matavimas

• Laidumo (Cond) matavimas

• Ištirpusio deguonies (O2) matavimas

SKYSČIO PARAMETRŲ ANALIZATORIUS

Gamintojas

NANO DALELIŲ ANALIZATORIAI

• Nano dalelių analizatorius

Gamintojas

• Stacionarūs deguonies (O2) ir  
anglies monoksido (CO) analizatoriai

• Stacionarūs kenksmingų emisijų analizatoriai

• Optiniai išmetamųjų dujų tankio ir dūmingumo 
analizatoriai

• Stacionarūs dulkėtumo analizatoriai

• Emisijų monitoringas

IŠMETAMŲJŲ DŪMŲ IR DUJŲ ANALIZATORIAI

ANALIZATORIAI

Gamintojai

PH (RŪGŠTINGUMO) ANALIZATORIAI

• Stacionarūs moduliniai PH analizatoriai

• Stacionarūs pramoniniai PH analizatoriai

• Stacionarios daugiakanalės skysčių analizės sistemos

• Portatyviniai PH analizatoriai

• Laboratoriniai PH analizatoriai

• PH elektrodai ir priedai jiems

Gamintojai
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LAIDUMO (COND) ANALIZATORIAI

• Stacionarūs moduliniai laidumo analizatoriai

• Stacionarūs kontaktiniai ir indukciniai laidumo analizatoriai

• Laboratoriniai laidumo analizatoriai

Gamintojai

IŠTIRPUSIO DEGUONIES (O2) ANALIZATORIAI

• Stacionarūs moduliniai ištirpusio deguonies analizatoriai

• Stacionarūs pramoniniai ištirpusio deguonies analizatoriai

Gamintojai

SENSORIAI, KALIBRAVIMO DUJOS IR PRIEDAI

• Rūgštingumo (pH) elektrodai

• Laidumo (cond) elektrodai

• Ištirpusio deguonies (O2) elektrodai

• Išmetamųjų dūmų ir dujų sensoriai

• Elektrodų uždaromoji armatūra

• Pratekėjimo celės

• Buferiniai kalibravimo tirpalai

• Kalibravimo dujos ir dujų mišiniaiGamintojai

KEITIKLIS MEMORAIL MODBUS

• Kompaktiškas keitiklis su „Modbus“ sąsaja

• 17,5 mm modulinis korpusas

• 1 arba 2 kanalų versija

• Skirtas naudoti kartu su bekontakčiais „Memosens“ jutikliais:  
PH, laidumo, ištirpusio deguonies

Gamintojas
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AUTOMATINĖS ELEKTRODŲ VALYMO IR  
KALIBRAVIMO SISTEMOS

• Automatinės elektrodų kalibravimo sistemos

• Automatinės elektrodų valymo sistemos

Gamintojas

LIEPSNOS KONTROLĖS ĮRANGA

• IR, UV, UV+IR liepsnos skeneriai

• Integruoti IR, UV, UV+IR liepsnos skeneriai

• Liepsnos kontrolės sistemos

• Degiklio kontrolė

• Degikliai

LIEPSNOS KONTROLĖS ĮRANGA

Gamintojas

Gamintojas

IŠMANIOSIOS PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS SISTEMOS

• Adresinės sistemos, apjungiančios gaisro aptikimo, 
sprogių ir toksinių dujų, gesinimo agentų, 
signalizavimo įrangą

• Skirtos naudoti pavojingose zonose, SIL2 
sertifikatai

• Nuoseklus tinklas-kilpa (LON) gali būti iki 10 km 
ilgio, sistemos priima iki 246 įrenginių adresų ir 
modulinė struktūra

• Liepsnos ir pavojingų dujų aptikimas, aliarmas, bei 
gesinimo kontrolė

SIGNALIZACIJOS PRIETAISAI

• Sirenos

• Blykstės

• Sirenos su blykstėmis

• Garsiakalbiai

• Ex zonoms skirta signalinė įranga

• Šviesinės signalizacijos bokšteliai

• Šviesoforai

• Pavojaus signalizavimo įtaisai (pavojaus mygtukai)
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INDIKATORIAI, REGISTRATORIAI, KONTROLERIAI

INDIKATORIAI

• Temperatūros

• Universalūs

• DC voltmetrai

• AC voltmetrai

• PIDGamintojai

TEMPERATŪROS KONTROLERIAI

• Single Loop

• Multi loop

• Ribotuvai

Gamintojai

Gamintojas

GAISRO IR DUJŲ JUTIKLIAI

• IR, UV, UV+IR, multispektriniai liepsnos jutikliai

• Optiniai degių dujų jutikliai

• Katalitiniai degių dujų jutikliai

• Nuodingų dujų jutikliai

UŽDEGTUVAI

• Katilų, krosnių uždegimo sistemos

• Gamtinių dujų uždegtuvai

• Mazuto uždegtuvai

Gamintojai
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• Skatmeniniai grafiniai registratoriai

• Popieriniai registratoriai

• Diagraminis ir terminis popierius

• Įvairiaspalvės plunksnos ir spausdinimo galvutės

Gamintojai

REGISTRATORIAI

SIGNALŲ KEITIKLIAI IR IZOLIATORIAI

• Aukštos įtampos keitikliai

• Universalūs galvaniniai signalo atskirėjai

• Galvaniniai signalo atskirėjai

• Galvaniniai signalo šakotuvai

• Temperatūros siųstuvai

• Maitinami iš proceso galvaniniai signalo atskirėjai

• Kartotiniai energijos šaltiniai

• Universalūs siųstuvai

• Deformacijos parametrų siųstuvai

• Varžos siųstuvai

• Maitinimo blokai
Gamintojas

UŽDAROMOJI IR REGULIUOJANTI ARMATŪRA

• Rankiniai uždaromieji vožtuvai

• Uždaromieji ir reguliuojamieji vožtuvai su pavaromis

BALNINIAI VOŽTUVAI

Gamintojai
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PETELIŠKĖS TIPO SKLENDĖS

• Peteliškinės sklendės su guminiais sandarikliais

• Peteliškinės sklendės su metalo sandarikliais

• Plastikinės peteliškės tipo sklendės

• Ekcentrinės, nulinio pralaidumo peteliškinės sklendės

• Reguliuojančios peteliškinės sklendės su pavaromis

Gamintojai

PLEIŠTINĖS SKLENDĖS

• Rankinės pleištinės sklendės

• Uždaromos pleištinės sklendės su pavaromis

• Uždaromos pleištinės rankinės sklendės

• Peilinės sklendės

Gamintojai

APSAUGINIAI ĮRENGINIAI

• Apsauginiai vožtuvai

• Apsauginiai diskai (rupture discs)

• Apsauginiai slėgio / vakuumo vožtuvai su ugnies stabdikliais

• Ugnies sklendės

• Ventiliavimo vožtuvai talpoms

• Apsaugos vožtuvams

• Greito veikimo aklės

Gamintojai
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• Rankiniai vožtuvai

• Reguliuojantys vožtuvai su pavaromis

• Trijų dalių kaltiniai

• Trijų ir keturių padėčių

• Plastikiniai vožtuvai

• Tarpflanšiniai

• Kriogeniniai

• Šildymo sistemų vožtuvai

• Nerūdijančio plieno

RUTULINIAI VOŽTUVAI

Gamintojai

• Branduolinei energijai

• Metalurgijos ir specialieji vožtuvai

• Reguliuojamieji vožtuvai vandens padavimui

• Srauto kontrolės duslintuvai

• Elektriniai valdymo vožtuvai su uždarymo blokais

• Vožtuvai su recirkuliavimo jungtimi

• Nuolatinio nutekėjimo vožtuvai

• Adatiniai vožtuvai

• Galutinio išleidimo vožtuvai

• Išleidimo vožtuvai / Recirkuliaciniai vožtuvai

• Didelio pajėgumo reguliuojamieji vožtuvai

• Slėgio redukciniai vožtuvai

• Slėgio išlaikymo vožtuvai

• Temperatūros reguliuojamieji vožtuvai

• Membraniniai vožtuvai

• Elektromagnetiniai vožtuvai

KITI VOŽTUVAI

Gamintojai

• Elektrinės pavaros

• Elektrinių pavarų priedai

• Pneumatinių pavarų priedai

• Pneumatinės pavaros

PAVAROS

Gamintojai
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GARO, KONDENSATO IR VAMZDYNŲ KOMPONENTAI

• Dvimetaliai kondensato rinktuvai

• Termostatiniai kondensato rinktuvai

• Aukšto pajėgumo kondensato rinktuvai

• Mechaniniai filtrai

• Automatiniai kondensato nuleidimo vožtuvai

• Kondensato puodai

• Kondensato sukelėjai

• Atbuliniai vožtuvai:

- Diskiniai atbuliniai vožtuvai

- Flanšiniai,  privirinami ir tarpflanšiniai atbuliniai vožtuvai

- Peteliškinės atbulinės sklendės

• Garo seperatoriai

Gamintojai

FILTRAI

• Nuosėdų seperatoriai

• Oro filtrai

• Išsivalantys filtrai

Gamintojai

Gamintojai

KITI PRODUKTAI

• Nuotolinio valdymo prietaisai

• Mėginių paėmimo vožtuvai

• Sensoriai ir elektroniniai komponentai

• Kompensatoriai

• Lygio davikliai
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SIURBLIAI IR JŲ KOMPONENTAI

Gamintojai

SIURBLIAI

• Išcentriniai siurbliai     

• Panardinami siurbliai

• Cirkuliaciniai siurbliai

• Sliekiniai siurbliai

• Maisto pramonės siurbliai

• Vertikalūs daugiapakopiai siurbliai  

• Slėgio kėlimo sistemos

• Dozavimo siurbliai

• Siurbliai guminiu darbo ratu

• Vakuuminiai siurbliai

Atsarginės dalys:

• Statoriai sliekiniams siurbliams

• Rotoriai sliekiniams siurbliams

• Darbo ratai, velenai, korpusinės detalės ir kt.  
įvairių gamintojų siurbliams

GUOLIAI IR TRANSMISIJA

Guoliai ir jų komponentai:

• Radialiniai rutuliniai guoliai

• Radialiniai nusistatantys rutuliniai  guoliai

• Radialiniai atraminiai rutuliniai guoliai

• Radialiniai dvieiliai rutuliniai guoliai

• Radialiniai cilindriniai ritininiai guoliai

• Radialiniai cilindriniai dvieiliai ritininiai guoliai

• Radialiniai ketureiliai ritininiai guoliai

• Radialiniai adatiniai ritininiai guoliai

• Sferiniai ritininiai guoliai

• Kūginiai ritininiai guoliai

• Atraminiai rutuliniai guoliai

• Atraminiai cilindriniai guoliai

• Atraminiai sferiniai ritininiai guoliai

• Y guoliai

• Guoliniai mazgai

• Guoliavietės

• Įvorės

• Elektriškai izoliuoti guoliai

Jėgos perdavimo elementai:

• Movos

• Diržai ir skriemuliai

• Grandinės ir žvaigždutės

• Grandinės ir žvaigždutės

Gamintojai
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SANDARIKLIAI

Mechaniniai sandarikliai (uždoriai) ir jų sistemų sudėtinės dalys siurbliams, 
maišyklėms ir pan.:

• Komponentiniai mechaniniai sandarikliai

• Cartridge tipo mechaniniai sandarikliai

• Mechaniniai sandarikliai maisto pramonei ir pagal siurblio tipą

• Termosifoninės sistemos ir bakeliai

Riebokšliai:

• Bendros paskirties standartiniai riebokšliai

• Sunkiosios pramonės standartiniai riebokšliai

• V-žiedai

• Riebokšliai su PTFE sandarinimo briauna

• Nestandartiniai riebokšliai

• Slydimo įvorės

• „V“ tipo radialiniai sandarikliai

Sandarikliai su PTFE briaunomis:

• Sandarikliai maisto pramonei iš PTFE su dengtomis spyruoklėmis

• Nerūdijančio plieno sandarikliai ir mazgai su PTFE sandarinančia briaunele 
maisto pramonės įrengimams, maišyklėms, sraigtinių kompresorių 
galvutėms ir pan.

Nestandartinių matmenų sandarikliai:

• Sandarikliai hidraulikai

• Sandarikliai pneumatikai

Gamintojai

Gamintojai

SANDARINIMO MEDŽIAGOS IR KOMPONENTAI

Riebokšlinė įkamša siurbliams, maišyklėms, sklendėms, ventiliams ir pan.:

• Grafitinė įkamša

• PTFE įkamša

• Aramido pluošto įkamša

• Stiklo pluošto įkamša

• Grafito - PTFE įkamša

• Įrankiai įkamšos supjaustymui žiedais

• Įrankiai įkamšos išėmimui ir sudėjimui

Lakštai plokščioms tarpinėms:

• Beasbestiniai lakštai, skirti energetikai, geriamam vandeniui, maisto 
pramonei ir t.t.

• Armuoto grafito lakštai specialios paskirties plokščioms tarpinėms

• Įrankiai plokščių tarpinių išpjovimui

„O“ – profilio sandarinantys žiedai (O–Ringai) iš NBR, EPDM, Viton‘o, 
Silikono, PTFE, Aflas, Kalrez ir t.t.

Apvalaus ir kvadratinio skerspjūvio juostos iš EPDM, Silikono, NBR ir Viton‘o

Gumos ir silikono juostos:

• Įvairių matmenų sandarinimo juostos pagamintos iš NBR, EPDM,  
Viton elastomerų

• Įvairių profilių silikoninės juostos
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APTARNAVIMO PRODUKTAI

• Metalo keramikos dangos metaliniams paviršiams  
atstatyti ir apsaugoti

• Bemetalė montavimo pasta

• Cheminės priemonės įrengimų remontui ir priežiūrai:

        - Valikliai

        - Pagalbinės priemonės

        - Paviršių apsauga ir remontas

• Įrankiai ir įranga guoliams uždėti ir numauti

• Hidraulika:

        - Hidrauliniai cilindrai

        - Hidrauliniai įrankiai

• Konsistenciniai tepalai

• Tepimo sistemos tepimui konsistenciniu tepalu ar alyva:

        - Tepalai ir alyvos

        - Rankiniai tepimo įrankiai

        - Automatinės tepimo sistemos

        - Tepimo sistemų įrankiai

• Įranga guolių būklei sekti

• Lazeriniai prietaisai ašių, skriemulių sutapdinimui (centravimui)
Gamintojai

• Alyvos separatoriai

• Alyvos filtrai

• Oro filtrai

• Įleidimo filtro kilimėliai

• Diržai

• Valdymo klapanu serviso komplektai

• Kitu daliu serviso komplektai, jungtys, varikliai 

• Sraigto poros ir jų serviso komplektai

• Vakuumo blokai ir jų serviso komplektai

• Suspausto oro ir vakuumo filtro elementai

• Aktyvinto anglies filtrai naftos ir vandens separatoriams

• Atsarginės detalės suspausto oro sausintuvam  
(frioninem ir adsorcinem)

PRIEDAI IR ATSARGINĖS DALYS ORO KOMPRESORIAMS

Gamintojai

PRIEDAI IR ATSARGINĖS DALYS ORO KOMPRESORIAMS
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KITA ĮRANGA

• Temperatūros ir drėgmės duomenų kaupikliai

• Wi-fi duomenų kaupikliai

• Slėgio duomenų kaupikliai

• Apšviestumo ir radiacijos duomenų kaupikliai

DUOMENŲ KAUPIKLIAI

Gamintojas

DAŽNIO KEITIKLIAI

• Nuolatinės įtampos pramoniniai dažnio keitikliai

• Kintamos įtampos pramoniniai dažnio keitikliai

Gamintojas

SOFTSTARTERIAI

• Paleidikliai – sklandaus paleidimo įrenginiai

Gamintojas

Gamintojas

PUSLAIDININKINĖS RELĖS

• Puslaidininkinės relės

• Didelės galios puslaidininkinės relės

• Galios valdikliai
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RADIJO MODEMAI IR TELEMETRIJOS MODULIAI

• Radijo modemai

• Laidiniai modemai

• GSM/GPRS modemai ir maršrutizatoriai

• Bevieliai interneto modemai

• Bevieliai modemai

• Telemetrijos moduliai

• Ryšio antenos
Gamintojai

• Magnetiniai atskyrikliai

• Magnetiniai filtrai

• Magnetinės gaudyklės

• Pramoniniai metalų detektoriai

• Metalo rūšiavimo įranga

Gamintojas

MAGNETAI IR METALŲ DETEKTORIAI

• Plokšteliniai šilumokaičiai

• Vamzdeliniai šilumokaičiai

• Virinti šilumokaičiai

• Šilumokaičių dalys

ŠILUMOKAIČIAI

Gamintojai
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Duomenų kaupikliai; Dažnio keitikliai; Softstarteriai; Radijo modemai ir telemetrijos moduliai; Puslaidininkinės relės; Galios valdikliai;  
Magnetai ir metalų detektoriai; Šilumokaičiai.
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