Vi erbjuder:
Rådgivning

Kalibrering
Utbildning
Support
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.

Dataloggers för energimätning

Dataloggers

För er som vill spara energi eller optimera inomhusklimatet tillverkar och
tillhandahåller Intab kompletta dataloggers. Vår tekniska kompetens och

för alla ändamål

stora utbud av dataloggers, givare, larm och mjukvara gör det enkelt att
skräddarsy lösningar till varje enskild användare.
Med mer än 35 år erfarenhet hjälper vi gärna till.

TINYTAG
Placera en datalogger i varje lägenhet och
hämta in dem för utvärdering. Finns för

bland annat mätning av temperatur, relativ
luftfuktighet och koldioxid.
PC-LOGGER

Flexibel logger som skräddarsys för den

enskilda användaren. Gör det möjligt att utföra

Enkel energilogger

avancerade mätningar på ett enkelt sätt.
GPRS-LOGGER

för en eller tre faser

Energilogger med hög precision. Intabs Energy Logger är ett ovärderligt verktyg
vid både felsökning, övervakning och kartläggning av elförbrukning. Genom att

mäta ström och spänning räknas effekt och effektfaktor fram. Menyanvisningar
i displayen gör inkopplingen enkel. Du får fina diagram på datorn.

Pris:

9 990 :-

GPRS-loggers sänder kontinuerligt mätvärden

via mobilnätet. Du kan logga in på Internet och

Fjärrmät inomhusklimatet
- minska dina elkostnader

Smart fjärrmätare som via simkort skickar mätvärden som avläses på webben. Mäter temperatur och

relativ luftfuktighet internt eller externt och kan även logga med upp till fyra externa temperaturgivare.
Möjlighet till larm och mailrapporter finns.

Pris från:

2 990 :-

se din mätning.
COMET

Comet är en liten logger som skickar mätvärden
över nätverket. Ger man loggern en egen
IP-adress kan den följas via Internet.
EASYVIEW

Mjukvaran har gått från att vara en ren

analysmjukvara för våra dataloggers till ett

fullfjädrat hanterings- och beräkningsverktyg
för all typ av mätdata. Finns på både svenska
och engelska.

Fjärrmätning med stora möjligheter
Wisensys är ett flexibelt system för fjärrmätning.

I det stora utbudet av givare finns bland annat optisk

avläsning av elmätarens pulser och effektmätare för en eller tre
faser. Det finns även en rad lösningar för mätning av
temperatur, relativ luftfuktighet och koldioxid.

Upp till 100 kanaler kan kopplas till en basstation. Systemet är
enkelt att installera och skickar mätvärdena via GPRS.

Du följer mätningarna på webben. Möjlighet till larm och mailrapporter finns.

Kraftfull logger för
mätning av tre faser
Logger för mätning av tre faser med strömtänger.
MSR-loggern kan dessutom mäta temperatur,

relativ luftfuktighet, tryck, acceleration , ljus och
spänning.

Pris från:

9 990 :-

”

Ett strategiskt verktyg
i vår kamp mot
energiförbrukningen
Örebrobostäders
Jonas Tannerstad om
Intabs dataloggers.

