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Glædelig Jul og Godt Nytår

Logos Test & Measurement A/S ønsker alle vores kunder og samarbejdspartnere en glædelig jul og
et godt nytår.

2010 har på mange måder været et indholdsrigt år. Efter en stille start på året har vi oplevet konstant

stigende interesse for vores produkter, hvilket ikke mindst skyldes de mange nye produkter vi har haft

mulighed for at introducere i år.

Fra UNI-T er der kommet en hel ny serie af håndholdte og bord oscilloscoper samt en bred vifte af

håndholdte digitale multimetre, clamp meters, strømforsyninger, isolationstestere, lyd- og lysmålere og

meget mere.

HIOKI har ligeledes introduceret en lang række spændende produkter i 2010, hvor vi specifikt vil

fremhæve følgende nye modeller:

- 30-60 kanals datalogger (model 8402-20)               - 10 kanals datalogger (model 8430-20)

- Power Analyzer (model 3390)                                     -  Impedance Analyzer (model IM3570)

- Resistance HiTester (model RM3542)                       - Leak Current Tester (model ST5540)

https://logos-test-measurement-as.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/


Fra ULIRvision er der i 2010 kommet en serie af

termokameraer der giver mulighed for at foretage målinger fra

-20 til 2000 C.

ULIRvisions sortiment inkluderer et bredt sotiment af

håndholdte kameraer tilpasset til bygningsmåling, fejlsøgning

på installationer, samt et kamera specielt afstemt til måling af

kropstemperaturer på mennesker og dyr

Derudover leveres linser og software som selvstændige

enheder til indbygning i eks. produktionslinier eller

overvågnings løsninger.

ULIRvisions sortiment leveres med opløsninger på hhv.

160x120 pixels og 384x288 pixels.

For selskabet Logos Test & Measurement ( LTM A/S ) er der
ligeledes sket store forandringer i 2010.

Den 1. februar indtrådte Jacob Lund som ny administrerende

direktør og hovedaktionær og den 1. november overtog Torben

Topholm den resterende del af den tidligere ejers aktieandel i

selskabet.

Målet er fortsat at tilbyde vores kunder markedets bedste sortiment

af dataloggere, test- og måleudstyr.

Som en naturlig konsekvens af dette flytter LTM i januar 2011 til nye flotte lokaler på Naverland 11 i

Glostrup hvor vi får langt bedre muligheder for at fremvise vores produkter og servicere vores kunder.

Med denne korte status på året der gik, vil vi alle fra LTM ønske dig og dine nærmeste en glædelig jul og

et godt nytår.

De bedste jule hilsner,

Torben, Per, Methe, Lars & Jacob
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