Intab är ett familjeföretag som grundades 1975 och
har en gedigen kunskap om mätteknik, dataloggning
och fjärrövervakning. Vi tillhandahåller allt från enkla
enkanaliga dataloggers till stora mätsystem. Givare,
sensorer, utbildning, konsultationer, kalibrering och
mätservice ingår också i vårt sortiment.
Intabs framgång är ett resultat av hög kvalitet och
avancerad mätteknik i kombination med användarvänlighet, bra support och en hög teknisk kompetens.
I linje med era behov och önskemål hjälper vi gärna till
att hitta professionella mätsystem.

www.intab.se | 0302-246 00 | info@intab.se

Att mäta
är att veta

Vill du spara energi?
I jakten på onödiga energikostnader är det viktigt att mäta.
Besparingar kan göras om de största förbrukarna hålls under kontroll.
Exempel på energibovar kan vara gamla hissar, motorvärmare,
belysning som är tänd i onödan och äldre maskiner.
TINYTAG - Enkla loggers för bland annat temperatur, fukt, koldioxid, spänning
och ström. Startas, stoppas och tankas enkelt av via dator.

Fjärrövervakning
Vill du mäta och läsa av på distans? Vi har flera alternativ för fjärrövervakning. Samtliga skickar till samma webbserver och går därför bra
att kombinera.

INTAB WIRELESS SYSTEM
Flexibelt system med radiokommunikation mellan basstation och tråd-

Avancerade mätningar på ett enkelt sätt

lösa loggers. Räckvidden är upp till en kilometer vid fri sikt. Systemet

INTAB FLEXIBLE SYSTEM har upp till 64 ingångar och 128 virtuella kanaler. Ingångarna hanterar analoga och

är enkelt att installera och har stora möjligheter med ett brett utbud av

digitala signaler med hög upplösning och hastighet. Enheterna kan fungera antingen som en master eller slave via

PC-LOGGERS är en samling flexibla dataloggers som designas och byggs enligt

radiologgers, bland annat:

Modbus.

varje användares önskemål.

•

Ström- och spänningsingångar för anslutning av egna externa
givare.

Dataåtkomst sker via USB, nätverk, FTP och HTTP. Möjlighet till larm via e-post och reläutgång finns. Minnet är

Loggern är en populär klassiker, mycket på grund av sin enkelhet.

•

Möjlighet till avläsning av elmätarens pulser.

•

Effektmätare för en eller tre faser.

•

En rad lösningar för temperaturmätning, relativ luftfuktighet och
koldioxid.

expanderbart med SD-kort och trådlösa enheter finns som tillval.

Enkel energilogger
INTABS ENERGY LOGGER är ett ovärderligt
verktyg vid både felsökning, övervakning och

Den vanligaste basstationen skickar mätdata via GPRS. Finns även för

kartläggning av elförbrukning. Genom att

avläsning lokalt och med stöd för Modbus.

mäta ström och spänning räknas effekt och
effektfaktor fram.

COMFORTLOG

Mer än bara mätutrustning
HYR och låt oss hjälpa dig genom att tillhandahålla rätt mätutrustning vid rätt
tillfälle. Hyr fritt eller till en fast månadskostnad och plocka valfria mätinstrument från vårt standardsortiment.
MÄTSERVICEAVTAL, KONSULTATIONER OCH UTBILDNING genomförs på plats
hos oss eller ute hos användaren. Dessa skräddarsys efter önskemål.

Logger för upp till sex kanaler med inbyggt SIM-kort.
Mäter temperatur och relativ luftfuktighet med interna sensorer och
temperatur med fyra externa givare.

INTAB NÄTVERKSLOGGER
Logger som skickar mätdata via trådbundet nätverk. Med WiFi-modul
finns även möjlighet till trådlös överföring.

Kraftfull minilogger

SUPPORTEN är tillgänglig under veckodagar. Genom att ringa eller maila oss får
användare det stöd de behöver.

MSR-LOGGER för mätning av tre faser med
strömtänger. Loggern kan dessutom mäta

KALIBRERING utförs både hos oss och hos utvalda leverantörer. Både spårbara

temperatur, relativ luftfuktighet, tryck,

och ackrediterade kalibreringar erbjuds av bland annat temperatur, relativ

acceleration , ljus och spänning.

fuktighet, koldioxid, ström och spänning.

Modellerna MSR-145, 160 och 165 är liten
som ett USB-minne.

