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Siden sidst - Omvæltninger her hos LTM.
Fra at være en del af "Logos" gruppen, 100% ejet af Logos Holding A/S, blev Logos Test & Measurement

(LTM), udskildt til et selvstændigt selskab, helt uden medejerskab fra Logos Holding. LTM's forhandling af

måleinstrumenter havde i bund og grund ikke så meget til fælles med de øvrige Logos selskabers

aktiviteter, ...   Vi benyttede samtidig anledningen til at forlade "Logos - huset", og flytte til nye lokaler, og vi

skiftede firmanavnet til "LTM".

LTM Instruments ApS har i dag til huse i Glostrup, og har med ganske få undtagelse, helt samme

produktprogram som før.  En af ændringerne er, at vi før fungerede som dansk servicecenter for Fluke.

Denne funktion overlod vi fuldt og helt til søsterselskabet Logos Design, som derfor i dag varetager denne

opgave.  Se flere oplysninger om Fluke service her:  http://www.flukeservice.dk/

 

Revolutionerende ny håndholdt Recorder fra Hioki. 4 - 16 kanaler ++

Har du brug for automatisk at opsamle og

dokumenterer fejlsignaler (strømme,

spændinger, transienter, m.m.) i real time ?

Med den nye og meget robuste Memory

HiCorder fra Hioki, Model MR8875, er der

nærmest uanede muligheder for indsamling

og analysering af enhver form for elektriske

signaler og strømme. 

Med dens fleksible inputmoduler, er det

endog også muligt at måle på CAN signaler,

Thermocouplere, Logik signaler og Strain

Gauge broer, ...

Apparatet byder bl.a. på:

* Real-Time lagring af målingerne

* CAN Signal måling, inkl. CAN editor sw.

* 500.000 målinger pr. sek.

* 4, 8, 12 eller 16 isolerede analoge kanaler

https://logos-test-measurement-as.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
http://www.flukeservice.dk/
http://www.hioki.com/product/mr8875/index.html


* Datalogger moduler (15 kanaler pr. modul)

* Data analyse (intelligente funktioner).

* Indbygget hjælp til alle funktioner

* Fjernbetjening via Web server funktion

* Automatisk vendbar berøringsfølsom skærm

Alt i alt et Japansk kvalitetsprodukt som bør ses/prøves.  Lad os tage en snak om dine specielle

målebehov.  Få tilsendt brochuren og priserne vedrørende dette nye apparat.

Giv os et kald på tlf. 7020 2848, eller kontakt os via e-mail på: info@ltm.as

 

Nye CO2 målere, CO2 loggere og CO2 displays - Check dit indeklima!

Apparater til CO2 -måling, -visning, og -datalogning er på det seneste blevet en populær og efterspurgt

vare. 

Vi sætter nu en hel stor familie af nye CO2 målere/loggere på markedet. Såvel til anvendelse i industrien,

som til hjemme/kontor brug.  

Uanset om behovet er en simpel visning af de aktuelle CO2 koncentrationer i rummet, eller om der er

behov for analoge udgangssignaler til f.eks. datalogning el.lign., kan vi nu levere det rette instrument til

formålet.

Hvad er dit behov for en CO2 måler/Logger??  Akustisk alarm, Relæ udgang, 0-10v output, 4-20mA

output, ekstra temp./luftfugtigheds måling, ...?  

Lad os finde den rette model til dit behov.

Ring og hør nærmere, eller få tilsendt et apparat på prøve!  (tlf. 7020 2848)

 

Opdateret webside med tusindvis af produkter !

http://www.hioki.com/product/mr8875/index.html
http://ltm.as/Anvendelse/Datalogger/Fa-kanaler-1-3-kanaler/CO2/Rad-ZGw08VRC/Rad-ZGw08VRC-CO2-Monitor-with-analog-output
http://ltm.as/Anvendelse/Industriel-Automation/Sensorer


datalogning datarecording

strømforsyninger multimetre

oscilloscoper analysatorer

generatorer Power Quality

temperaturmåling termometre

kalibreringsudstyr termografi

Har du checket LTM's hjemmeside for nylig ??

 Prøv lige at klikke her:  www.ltm.as 

På siden finder du beskrivelser og

specifikationer på alle de produkter som vi

markedsfører indenfor blandt andet:

Skulle du

mod

forventning

ikke finde

hvad du

søger så

kontakt os

endelig.

Tlf. 7020 2848    e-mail:  info@ltm.as 

Dataloggere til ETHVERT formål .....
Var du klar over at LTM Instruments har Danmarks absolut bredeste sortiment af dataloggere og

dataloggertilbehør ??

Vores 5 datalogger produktlinjer spænder over i alt 195 forskelling modeller. Fra enkelt kanals loggere og

op til 600 kanaler. Fra 1 logning i døgnet til 20 millioner logninger i sekundet (også kaldet datarecording).

Stand alone modeller, USB modeller, trådløse, ....

Stort set hele udvalget af dataloggere finder du på vores hjemmeside: Dataloggere

Nyt fra "MadgeTech"
Vores amerikanske leverandør af dataloggere, er især blevet

verdensberømte på deres små men særdeles slagkraftige 1 kanals

dataloggere. 

Disse 1-kanals loggere er nu udkommet i en ny og MEGET forbedret

model !!

Størrelsen er stadig som en tændstiksæske. MEN:

Nu med batterikapacitet til 10 år!

Nu med start/stop knap

Nu med 1 MB data lager (dog ikke alle modeller)

Nu med Windows 7 64bit support

Nu med ny forbedret og fri PC software

og

Nu endog med lavere priser. 

Hioki bestseller model - nu på tilbud.
* 10 analoge kanaler + 4 puls-kanaler

* Smart kompakt model

* Stort QVGA-TFT display

* USB kommunikation til PC

* PC Software medfølger

* Hurtigste loggefrekvens: 100 gange i sekundet !

* Avanceret trigger funktion + ekstern trigger

http://www.ltm.as
http://ltm.as/Anvendelse/Datalogger
http://www.ltm.as/Anvendelse/Data-Recording
http://ltm.as/Anvendelse/Data-Recording
http://ltm.as/Anvendelse/Test-Male-instrumenter/Stromforsyninger
http://www.ltm.as/Anvendelse/Test-Male-instrumenter/Multimetre
http://ltm.as/Anvendelse/Test-Male-instrumenter/Multimetre
http://ltm.as/Anvendelse/Test-Male-instrumenter/Oscilloskoper
http://www.ltm.as/Anvendelse/Test-Male-instrumenter/Analysatorer-Testere
http://ltm.as/Anvendelse/Test-Male-instrumenter/Analysatorer-Testere
http://ltm.as/Anvendelse/Test-Male-instrumenter/Generatorer
http://www.ltm.as/Anvendelse/Test-Male-instrumenter/Analysatorer-Testere
http://ltm.as/Anvendelse/Test-Male-instrumenter/Analysatorer-Testere/Power-Quality-analysator
http://ltm.as/Anvendelse/Temperatur-maling
http://www.ltm.as/Anvendelse/Temperatur-maling/Termometre
http://ltm.as/Anvendelse/Temperatur-maling/Termometre
http://ltm.as/Anvendelse/Kalibreringsudstyr
http://www.ltm.as/Anvendelse/Thermografi
http://ltm.as/Anvendelse/Temperatur-maling/Termografi
http://www.ltm.as
http://ltm.as/Anvendelse/Datalogger
http://www.madgetech.com/pdf_files/data_sheets/rtdtemp101a_ds.pdf


* Kan gemme data på CF kort i Real time !

Klik her for yderligere information om loggeren.

Tilbudspris indtil udgangen af April måned 2012:  kr.  9216 + moms  (listepris kr. 11520 + m.)

Har du spørgsmål?   Så tøv ikke med at kontakte os. 

Vores gode support er naturligvis ganske gratis.

Du kan se vores øvrige nyheder og samlede 

produktsortiment på siden:      www.ltm.as 

De venligste hilsner

Team LTM

Frameld dig dette nyhedsbrev

http://ltm.as/Anvendelse/Datalogger/Flere-kanaler
http://ltm.as/Anvendelse/Datalogger/Flere-kanaler/Hioki-8430-20/Hioki-8430-20-Memory-HiLogger
http://www.ltm.as
http://www.ltm.as
https://logos-test-measurement-as.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/
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