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מדי מפלס

מפסקי מפלס

מדי זרימה

מפסקי זרימה

משדרי לחץ

משדרי וגששי טמפרטורה

משדרי לחות

מפסקי לחץ

צגים

מכשור נייד

רשמים ואיסוף נתונים

4-5

6-7

8-9

10-11

12-13

14-15

16

17

19-18

20-21

22-23

ואוטומציה  פיקוד  מכשור,  של  ושיווק  ייעוץ  במתן  מתמחה  מכשור  אמ.ג'י  חברת 
עבור מפלס, זרימה, לחץ, טמפרטורה, לחות, צגים, בקרים, מכשור נייד ואיסוף נתונים.

עם ניסיון של מעל ל 30 שנות וותק במשותף בתחום המכשור והבקרה, אנו מתחייבים 
להעניק לכם ייעוץ מקצועי, שירות מהיר ואמינות ללא תחרות משלב ההתאמה ובחירת 
ודרישות  ועד לתמיכה טכנית אישית לאורך כל הדרך, תוך עמידה בתקנים  המוצר 

הלקוח.

בין סל המוצרים שלנו תוכלו למצוא מדי מפלס, מפסקי מפלס, מדי זרימה, מפסקי 
טמפרטורה  טמפרטורה,משדרי  בקרי  הפרשי,  לחץ  משדרי  לחץ,  משדרי  זרימה, 
רגילים ומבודדים, רגשי טמפרטורה לפי דרישה,משדרי לחות צגים, בקרים, רשמים, 

אוגרי נתונים, מכשור נייד ועוד...

בין לקוחותינו: מקורות, אלביט, חברת החשמל, דור כימיקלים, סיסקו,
משרד הביטחון, נירוסופט, מתקני טיהור שפכים, בריכות שחיה, דלקיה,

מנוליד חרות, אלקטרה, חברות ניהול ואחזקה, תשתיות נפט ועוד....

נשמח לעמוד לרשותכם בכל עת  

2

גולן צדוק 
נייד:  050-5555872

golan@mginstruments.co.il

מיקי ליפ
נייד:  050-5555862

mickey@mginstruments.co.il

3    |  076-5411126  |  077-3353163 
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מדי מפלס

הידרוסטטי טבול קוטר 16.3 מ"מ
למים, קידוחים, תחומים שונים

 PVDF או PVC הידרוסטטי טבול מ
לנוזלים, דיאפרגמה קרמית 

תחומים שונים

יציאה 
 4-20mA

0-10v 

הידרוסטטי טבול
דיאפרגמה בקוטר 60 מ"מ  

    עבור בוצה, מתקני טיהור שפכים ועוד....

 הידרוסטטי להתקנה בתחתית המיכל
    עם / בלי דיאפרגמה שטוחה

הידרוסטטי טבול 
עם תצוגה מוגן פיצוץ

אולטראסונים לתחומים שונים
     PVC / PTFE מ 

MODBUS / HART תקשורת

 הידרוסטטי טבול קוטר 25 מ"מ
   למים, סולר, ביוב, תחומים שונים  

 EX אפשרות לדגם   
HART  /  PROFIBUS תקשורת

מצוף רציף למים, סולר ועוד.. 
אורכים שונים

רדאר למוצקים, תחומים שונים 
עד 73 מטר

מראה מפלס מגנטים מתהפכים
יציאה אנאלוגית, חומרים שונים

תחומים שונים

רדאר לנוזלים, תחומים שונים 
HART ו EX אפשרות ל

מפסקימדי מפלס
מפלס

מדי זרימה
מפסקי זרימה

משדרי 
וגששי טמפרטורה

משדרי 
לחות

משדרי 
לחץ

צגים

מכשור נייד
רשמים
ואיסוף 
נתונים

מפסקי
לחץ

   |  076-5411126  |  077-3353163 
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מפסקי
מפלס

מפסקימדי מפלס
מפלס

מדי זרימה
מפסקי זרימה

משדרי 
לחות

צגים

מכשור נייד

מפסקי
לחץ

רשמים
ואיסוף 
נתונים מצופי מיני מנירוסטה להתקנה צידית / עליונה

מצופי מיני P.P להתקנה צידית / עליונה

מצוף אגס 

 רוטור לאבקות ומוצקים 
התקנה עליונה / צידית

מצוף תעשייתיאופטי לנוזלים
EX אפשרות לדגם

בקר אלקטרודות למילוי / ריקון אלקטרודות מפלסמצוף רב נקודתי, אורכים שונים

גלאי הצפה למים 

משדרי 
וגששי טמפרטורה

משדרי 
לחץ
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מדי 
זרימה

מפסקימדי מפלס
מפלס

מדי זרימה
מפסקי זרימה

משדרי 
לחות

צגים

מכשור נייד

מפסקי
לחץ

רשמים
ואיסוף 
נתונים

מד זרימה טרמי לאויר / חנקן דחוס
      קטרים מ:  6 - 1/2

טורבינה לנוזלים
 100 LPM תחומים שונים עד    

אובלי מכני / דיגיטלי
עבור נוזלים בעלי צמיגות גבוהה 

 1,000,000 CP עד

מדי מהירות / כיוון רוח

שבשבת לחדירה לקטרים עד "100

קוריוליס 

רוטומטרים לנוזלים, גזים וקיטור רווי
עם / בלי ברז ויסות, תחומים שונים

וורטקס לקיטור, מים וגז

טרמי לחדירה

אלקטרומגנטי

״ ״

יציאה 
4-20mA  / HZ

משדרי 
וגששי טמפרטורה

משדרי 
לחץ
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מפסקי
זרימה

מפסקימדי מפלס
מפלס

מדי זרימה
מפסקי זרימה

משדרי 
לחות

צגים

מכשור נייד

מפסקי
לחץ

רשמים
ואיסוף 
נתונים

טרמי עם אלקטרוניקה נפרדתטרמי לנוזליםטרמי לאוויר

עלה כולל TEE לקטרים  1 - 1/2

PVDF עלה לחדירה עשוי
טרמי מוגן פיצוץ

עלה לצינור "1/2

״עלה לחדירה לקטרים  8 - 1 ״

״ ״

משדרי 
וגששי טמפרטורה

משדרי 
לחץ

   |  076-5411126  |  077-3353163 
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משדרי 
לחץ

מפסקימדי מפלס
מפלס

מדי זרימה
מפסקי זרימה

משדרי 
לחות

צגים

מכשור נייד

מפסקי
לחץ

רשמים
ואיסוף 
נתונים

OEM-LOW COSTחיבור סניטרי

 LED עם תצוגת
  LOOP POWERED

לנוזל נקי / גזים 
תחומים שונים, דיוק 0.5%

הפרשי לנוזל / גזים
תחומים שונים, דיוק 0.5%

הפרשי מוגן פיצוץ, תצוגה מקומית 
דיוק עד 0.05%

 HART / PROFIBUS PA תקשורת

מוגן פיצוץ, תצוגה מקומית
דיוק עד 0.05%

 HART / PROFIBUS PA תקשורת
 

הפרשי לגזים, תחומים נמוכים

דיאפרגמה שטוחה, תחומים שונים
דיוק 0.5%

לנוזל נקי / גזים, תחומים שונים 
דיוק עד 0.1%

הפרשי לגזים, תצוגה מקומית
תחומים נמוכים, התקנה לקיר

 דיאפרגמה שטוחה, דיוק עד 0.1%

5 שנות 
אחריות 

משדרי 
וגששי טמפרטורה

משדרי 
לחץ
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משדרי וגששי 
טמפ׳

מפסקימדי מפלס
מפלס

מדי זרימה
מפסקי זרימה

משדרי 
לחות

צגים

מכשור נייד

מפסקי
לחץ

רשמים
ואיסוף 
נתונים דקורטיבי להתקנה 

על הקיר

בקר טמפרטורה 
עד 2 מגעים

מתמר להתקנה בתוך 
ראש חיבורים

אינפרא אדום ללא מגע

כיס נירוסטה באורכים 
והברגות שונות

מבחר רגשים לפי מידה

רגש עם הברגה לחדירהרגש לחדירה סניטרי

מוגן פיצוץ 
עם תצוגה

מתמר אוניברסלי 
לפס דין

רגש חדירה 
לכיס

משדרי 
וגששי טמפרטורה

משדרי 
לחץ
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משדרי 
לחות

מפסקימדי מפלס
מפלס

מדי זרימה
מפסקי זרימה

משדרי 
לחות

צגים

מכשור נייד

מפסקי
לחץ מפסקי

לחץ
רשמים
ואיסוף 
נתונים

דקורטיבי לקיר
לתעלה

להתקנה 
בתנאי חוץ

DEW POINT- נקודת טל

מיני -ניתן לקביעת נקודת 
 1-10 BAR מיתוג בין
עשוי פליז מצופה ניקל

הפרשי לאוויר, לחצים נמוכים
 20-2500         PA

משדרי 
וגששי טמפרטורה

משדרי 
לחץ
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צגים
מפסקימדי מפלס

מפלס
מדי זרימה

מפסקי זרימה

משדרי 
לחות

צגים

מכשור נייד

מפסקי
לחץ

רשמים
ואיסוף 
נתונים

LED התקנה בתנאי חוץ 
אפשרות למגעים יבשים + 

יציאה אנאלוגית 

כניסה אוניברסלית 
עד 4 מגעים + יציאה 

אנאלוגית

 -50/1500c טמפרטורה 
 2 מגעים

לספיקה / תדר 
יציאת מגע + יציאה 

אנאלוגית

  LOOP POWERED LED
להתקנה על מתמרים

קליברטור פולסים 
4-20mA

כניסה אוניברסלית 
עם תצוגת 

LED+BARAGRAPH

קוצב מנה / מסכם RATE / TOTAL

משדרי 
וגששי טמפרטורה

משדרי 
לחץ
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מכשור
נייד

מפסקימדי מפלס
מפלס

מדי זרימה
מפסקי זרימה

משדרי 
לחות

צגים

מכשור נייד

מפסקי
לחץ

רשמים
ואיסוף 
נתונים

חמצן מומס + טמפרטורהעוצמת אורזרימת אוירלחות + טמפרטורה

טמפרטורה
טמפרטורה 

עם אגירת נתונים

PH + טמפרטורה לחץעוצמת רעש

מוליכות + טמפרטורה

משדרי 
וגששי טמפרטורה

משדרי 
לחץ
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רשמים 
ואיסוף 
נתונים

מפסקימדי מפלס
מפלס

מדי זרימה
מפסקי זרימה

משדרי 
לחות

צגים

מכשור נייד

מפסקי
לחץ

רשמים
ואיסוף 
נתונים

יחידת התראה סלולארית 
עם תצוגה דיגיטלית

 SMS היחידה שולחת התראות
32G ואוספת נתונים עד

4-20mA – 2 כניסות
4 כניסות דיגיטליות 
2 יציאות מגע יבש
12v מתח אספקה

סוללת גיבוי 
רגש טמפרטורה מובנה

מודולי תקשורת בפרוטוקול 
MODBUS RTU
כניסות אנאלוגיות 

 כניסות לרגשי טמפרטורה
כניסות דיגיטליות 
יציאות מגע יבש

 ONLINE איסוף נתונים
על ידי חיבור המודולים למחשב

רשם ללא נייר
עד 8 כניסות עבור

4-20mA , PT100 / PT1000
פרוטוקול תקשורת 

MODBUS RTU
אגירת נתונים על 

DISK ON KEY
תוכנה חינמית

רשם צבעוני ללא נייר
48 כניסות אוניברסליות

ניווט תפריט במסך מגע
יציאות מגע / אנאלוגיות 

אגירת נתונים על
DISK ON KEY
תוכנה חינמית

רשם נייר עם תצוגה
6 ערוצים אוניברסליים

אפשרות ליציאת מגעים ותקשורת 

משדרי 
וגששי טמפרטורה

משדרי 
לחץ
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ת.ד 5661, הרצליה 4615601

גולן צדוק
טל:     077-3353163
נייד:    050-5555872
פקס:  077-3353164

golan@mginstruments.co.il :דוא"ל

מיקי ליפ
טל:     076-5411126
נייד:    050-5555862
פקס:  076-5411127

mickey@mginstruments.co.il :דוא"ל


