
Kom och utmana oss med dina telemetribehov!

JoR AB har över 30 års erfarenhet av a� leverera mä�ekniska lösningar !ll nordisk

forskning och produktutveckling. I vår monter har vi ur vårt breda sor!ment valt

a� ly&a fram trådlösa mätsystem från Telemetrie Elektronik (Datatel), samt

töjningsgivare och mätloggrar från Kyowa. Passa på a� träffa representant från

Datatel som kommer finnas på plats i vår monter!

Vad erbjuder vi med våra telemetrilösningar?

Kompetent personlig kontakt



Tekniska produkter kräver teknisk kompetens och vi har både kompetens och erfarenhet för a�

förstå dina mätbehov. I e� rådgivande samtal arbetar vi fram e� nyckelfärdigt kundanpassat

systemförslag !ll dig och hanterar de flesta försäljningar som projekt. Datatel har också

kompetens i hela ledet från elektronikdesign, mekaniska konstruk!oner och mä�eknisk exper!s.

Vi erbjuder !llsammans med !llverkaren även utbildning och installa!onshjälp på plats hos kund

för a� se !ll a� du kommer igång e&er leverans.

Flexibla kundanpassningar för extrema miljöer

Vi erbjuder både mekaniskt och signalmässigt kundanpassade lösningar för professionellt bruk. Vi

anpassar montering av sändare och induk!onssystem e&er dina CADritningar och komponenter.

För roterande system levererar vi också balanserade mekaniska monteringssystem anpassade för

g-kra&er upp !ll 150 000 g och temperaturområde på

-40 °C !ll + 125 °C. De är också tåliga mot olja och fukt.

Hög dri�säkerhet och detaljkvalitet

Datatels produkter håller absolut toppklass när det gäller dri&säkerhet och mä�eknisk kvalitet.

Alla som arbetar professionellt med mätningar vet a� arbetet med a� förbereda maskiner,

komponenter eller fordon med mätsystem och givare, samt planering av själva testerna ibland

hos slutkunder för långt i förväg inbokade testperioder, kostar väldigt mycket arbets!d och

pengar. Ingen vill ha e� mätsystem som tappar signalen halvvägs genom testerna på grund

av havererade komponenter.

Välkommen a! utmana oss med dina mätproblem på mässan!

Passa på a! träffa en av produktexperterna

direkt från %llverkaren Datatel som finns på plats i vår monter:

onsdag 27/3 klockan 12-17, och torsdag 28/3 klockan 9-12

Mer om våra telemetrisystem »



Kostnadsfri entrébilje! »

Töjningsgivare för både limning och svetsning

Hos oss hi�ar du även töjningsgivare med eller utan kabel, för a� underlä�a för dig som

användare. Likaså har vi alla !llbehör som krävs för a� arbeta med töjningsgivare. Vi har enkla

eller dubbla givare såväl som givare med tre eller fyra element.

Töjningsgivarna finns med olika resistanser och med kompensa!on för olika materials

temperaturpåverkan. Vi har även svetsbara givare och !llhörande svetsverktyg för mätningar på

ytor upp !ll 950 °C!

Mer om våra töjningsgivare »

Limning av töjningsgivare:



Klicka för a� se video!

Vill du avregistrera dig från vårt nyhetsbrev? Avregistrera dig här »

JoR AB Knivsta/Försäljning/Service: 018-34 28 20, measurement@jor.se

Välkommen in på vår hemsida: h!p://www.jor.se/measurement

Mätkort & Programvara för PC. Fysiologiska mätsystem. Robusta telemetrisystem.

Bullermätare. Temperatur- & Fuktlogger. Förstärkare. Mätgivare. Industridatorer.


