ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ФІРМУ
Починаючи з 90–х років минулого століття виготовляємо
промислові високотемпературні датчики. Термо–Прецизія при
виготовленні датчиків, використовує найрізноманітні ізоляційні
та захисно-покривні матеріали високої якості, застосування яких
безпосередньо впливають на довговічність термоелементів, а
також завдяки яким можливе є проведення запланованих
вимірювань.
Виробничі
можливості
компанії
значно
збільшилися після перенесення промислового виробництва до
нового будинку у 2010 році, завдяки чому можливе є
виробництво не лише термоелементів, представлених у каталозі,
але впровадження та застосування нестандартних вирішень.

ЯКІСТЬ
Термо-Прецизія надає великого значення якості наших продуктів
і послуг. На основі системи контролю якістю ISO 9001
виготовлені вироби підлягають багаторазовій виробничій та
лабораторній перевіркам. Завдяки облаштуванню лабораторії та
наявного обладнання можливе є проведення калібрування
термометрів опорових та термоелектричних у діапазоні від -950С
до 12000С

ПОСЛУГИ

ВИРОБНИЧА ПРОПОЗИЦІЯ
Датчики температури – діапазон вимірювання від -20000C до 22000С
Резистанційні датчики (Pt 100, Pt 1000, Pt 500, Ni 100, Ni 1000, NTC,PTC
та інші)
Термоелектричні датчики(термопари типу ТЖК(J),ЕХК(L),ТМКн(T),
ТХКн(E),ТХА(K),ТНН(N),ТПП10(S),ТПП13(R), ТПР(B), ТНН(N))
Виготовлення:
Датчики з голoвкою
Датчики поверхневі
Датчики погружні
Датчики повітряні
Датчики спеціальні з елементами з TEFLON, PEEK
Датчики зі з’єднаннями GDM, GDS, M12, M8, LEMO
Датчики зі з’єднаннями компенсаційними
Датчики з захисною арматурою для рідких металів
Датчики зі з’єднаннями гігієнічними, наприклад tri-clamp
Датчики з керамічною захисною арматурою
Датчики виготовлені відпов.до індивідуальних потреб замовника
Аксесуари (покриття, пересувні з’єднувачі, штепселі, розетки,
перетворювачі температури,та інше)

ПОСЛУГИ
Технічні консультаціїації
Навчання та технічна підтримка в
області пропонованих методів
вирішень та застосувань
Гарантійне та післягарантійне
обслуговування
Презентація пропонованих
виробів у клієнта
Швидкі терміни достав та
комплектування виробів
Лабораторні послуги
(калібрування датчиків
температури,пірометрів
та термовізуальних
камер,калібрування
траєкторії виробничих ліній)
Послуги в області
обробки і зварювання
нержавіючої, автоматної
сталі, алюмінію та латуні
(станки CNC, зварники
TIG,мікроплазма,
лазерне мікрозварювання)

Повірочна Лабораторія „Прецизія”
від понад 30 років здійснює вимірювання та послуги в наступних
сферах:
Калібрування резистанційних датчиків у діапазоні від -950С до 8500С
0
0
Калібрування термоелектричних датчиків у діапазоні від -95 С до 1200 С
Калібрування струмових та напругових перетворювачів
Калібрування пірометрів та термовізуальних камер у діапазоні від -300С до 5000С
Калібрування пірометрів фірми RAYTEK i IRCON y діапазоні до 30000С
Калібрування манометрів і перетворювачів тиску
Калібрування амперметрів, вольтметрів
Калібрування вимірювальних траєкторій в офісі клієнта - на виробництві

