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O FIRMIE

Apar to fi rma działająca od 1985 roku na rynku automatyki przemy-
słowej i pomiarów w Polsce, znana przede wszystkim z produkcji 
czujników, przetworników, mierników oraz regulatorów stanowiących 
elementy systemów pomiaru oraz kontroli temperatury, wilgotności 
i ciśnienia. Nowością w naszej ofercie jest szybko rozwijający się 
dział rejestracji obejmujący rejestratory uniwersalne, temperatury 
i wilgotności.
Oferowane wyroby charakteryzuje wysoka dokładność, duża od-
porność na trudne warunki przemysłowe oraz intuicyjny interfejs 
użytkownika przy zachowaniu niewygórowanych cen. W zakresie 
regulacji i przetwarzania wartości temperatury jesteśmy również 
dystrybutorem fi rm takich jak Pixsys, Esseci, Arthermo i Datexel.
Oferta Aparu obejmuje również rozwiązania z zakresu transmisji 
bezprzewodowej. Reprezentujemy na polskim rynku niemiecką 
fi rmę E-Senza oferującą kompleksowe przemysłowe systemy łącz-
ności bazujące na technologii SenzaNet. Technologia ta oparta jest, 
podobnie jak ZigBee, na standardzie IEEE 802.15.04 i pozwala na 
bezprzewodowe pozyskiwanie i przesyłanie danych z wszelkiego 
typu czujników, urządzeń alarmowych i systemów automatyki.
Uzupełnieniem oferty rynkowej są profesjonalne przyrządy do pomia-
ru temperatury, wilgotności i wielkości elektrycznych. Dysponujemy 
również kalibratorami czujników termorezystancyjnych i termopar.

OFEROWANE PRODUKTY

Czujniki i przetworniki:
Czujniki temperatury �
Przetworniki temperatury �
Przetworniki wilgotności �
Przetworniki ciśnienia �

Mierniki i wyświetlacze:
Mierniki temperatury �
Mierniki uniwersalne �
Wyświetlacze naścienne �
Termometry wychyłowe z kapilarą �

Regulacja i sterowanie:
Regulatory temperatury �
Regulatory uniwersalne �
Regulatory wilgotności �
Regulatory ciśnienia �
Termostaty �

Rejestracja i wizualizacja:
Rejestratory temperatury i wilgotności �
Rejestratory danych �
Oprogramowanie do rejestracji i archiwizacji danych �
Panele operatorskie �

Transmisja bezprzewodowa:
Moduły I/O   �
Bramy i koordynatory   �
Huby   �
Oprogramowanie do konfiguracji i zarządzania siecią �

Zadajniki standardowych sygnałów analogowych
Kalibratory czujników temperatury
Separatory i konwertery
Zasilacze listwowe

OFERTY PRODUCENTÓW ZAGRANICZNYCH

Apar jest autoryzowanym dystrybutorem fi rm:

 Pixsys  www.pixsys.net

 Esseci  www.esseci.com

 Arthermo  www.arthermo.com

 Datexel  www.datexel.it

 E-Senza  www.e-senza.de

USŁUGI

Doradztwo techniczne �
Szkolenia i konsultacje �
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny �
Kompletacja dostaw �
Oferujemy rabaty, w tym dla stałych klientów �

STRONA INTERNETOWA

Strona internetowa zawiera:
karty katalogowe produktów  �
aktualne cenniki  �
instrukcje obsługi w wersji elektronicznej �
bezpłatne oprogramowanie ARSoft-WZ  �
informacje o nowościach i promocjach �
informacje o warunkach sprzedaży i gwarancji �
spis dystrybutorów  �
linki do stron producentów �

apar.automatykab2b.pl

Apar, ul. Kłobucka 8, paw. 119, 02-699 Warszawa
tel. 022 853 48 56, faks 022 607 99 50, info@apar.pl, www.apar.pl
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