Att mäta
är att veta
Intab är ett familjeföretag som grundades 1975 och
har en gedigen kunskap om mätteknik och dataloggning. Vi tillhandahåller allt från enkla enkanaliga dataloggers till mätsystem på 1 000

kanaler. Givare, sensorer, utbildning och kalibrering
ingår också i vårt sortiment.

Intabs framgång är ett resultat av hög kvalitet och

avancerad mätteknik i kombination med användarvänlighet 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

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

Vi på Intab

Sanna Arnfjorden
VD

Magnus Borg

Dataloggers för att
besvara dina frågor

Vill du spara energi?

Hur är inomhusklimatet?

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,
lampor som är tända i onödan och äldre maskiner.
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Ström, spänning, effekt och energi

Temperatur

Få koll på förbrukningen genom att mäta. Mätinstrument för loggning av både

Genom att mäta temperaturen kan klimatet optimeras

ENERGY LOGGER - Ett ovärderligt verktyg vid

WISENSYS - Fjärrmäter energiförbrukning,

COMFORTLOG - Fjärrmätande logger som via

WISENSYS - System för fjärrmätning med fler-

av elförbrukning. Enkel och prisvärd.

med optisk pulsräknare.

Finns med upp till sex sensorer.

till basstation. Avläsning via internet.

en- och trefas. Mät exempelvis pulser på elmätaren eller med strömtänger.

Är fuktnivån optimal?

för att undvika stora energikostnader.

Försäljning

både felsökning, övervakning och kartläggning

bland annat genom avläsning av elmätaren

GPRS skickar mätvärden till internetserver.

talet trådlösa sensorer som skickar mätvärden

Håller kvaliteten?
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PC-LOGGER - Komponeras efter behov. Finns

MSR -Små smidiga loggers som komponeras ihop

MSR -Små smidiga loggers som komponeras

TINYTAG - Enkla loggers för bland annat

mätområden.

USB-minne.

större än ett USB-minne.

dator.

med upp till 30 kanaler för många olika

Mät energi för att:
Effektivisera utnyttjandet av maskiner.

•

Undvika extrema förbrukningstoppar/effekttoppar.

•

Felsöka automatiksystem.

•

Optimera din värmepumpsinstallation.

•

Teknisk expert

•
•
•

Mäta strömförbrukning på maskiner, kylar och frysar.
Optimera energiåtgången.

Värmeåtervinna, ta tillvara på spillvärme.

Logga elmätarens pulser, dvs. energiförbrukningens fluktrationer.

Flödes- och temperaturmäta i fjärrvärme- och fjärrkylanläggningar.

temperatur. Startas, stoppas och tankas av via

Vi erbjuder även:

•
•
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efter behov. Minsta modellen är inte större än ett

ihop efter behov. Minsta modellen är inte

•
•
•
•

Fördela laster i elnätet.

Ta reda på gångtider vid effektmätning.

Kontrollera huvudsäkringen och eventuellt sänka den för att få en lägre
fast avgift.

Minska total elförbrukning.

•

Rådgivning

•

Utbildning och konsultation

•
•

Ackrediterad och spårbar
kalibrering

Enkel och komplett mjukvara på
svenska eller engelska

Vad har hänt på vägen?

