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25 de ani de EXCELENȚĂ 
RONEXPRIM, înființată în 1991 ca reprezentață a companiei Philips, 
este unul din principalii furnizori de aparatură de masură și control 
profesională și de uz curent din România. 
 
Pentru a veni în întampinarea cerințelor clientilor noștri, oferim o gamă 
extinsă de echipamente și accesorii și asigurăm servicii de asistenţă și 
suport tehnic complet: consultanţă, mentenanţă, instalări, instruirea 
utilizatorilor, software specializat. 

 
Echipamentele de măsură, testare și control furnizate de către Ronexprim sunt permanent actualizate cu ultimele 
noutăți tehnologice la nivel mondial și sunt disponibile pe www.ronexprim.com  sau în magazinul online dedicat 
www.aparate-masura-control.ro. 

 
Oferta noastră se adresează clienților din educație, cercetare, metrologie, mediu, sănatate industrie, 
construcții, automotive, transport, armata, poliție, muzee, etc.  

 

 

Echipamente profesionale prezentate de către Ronexprim la IEAS 2017: 
 

Ronexprim va fi prezentă la aceasta ediție a IEAS alături de partenerii săi externi – lideri mondiali în producția de 
aparate de măsură și control – dintre care menționăm: Fluke, Keysight, Raytek, Sonel, PSL și Rigol.  

Cu această ocazie, echipa Ronexprim vă așteaptă să testați cele mai performante și inovative echipamente din 
domeniu. Pe lângă echipamentele expuse, vizitatorii standului Ronexprim vor putea beneficia de consultanță 
tehnică în alegerea echipamentului potrivit, oferte speciale, lichidări de stoc, cataloage, broșuri, dar și de 
vouchere supriză cu discounturi excepționale valabile exclusiv pe durata desfășurării acestui eveniment. 

Dintre echipamentele care vor fi expuse în cardul evenimentului menționăm câteva: 
 

• Echipamente Fluke Industrial 
- singurul multimetru cu cameră de termoviziune integrată - Fluke 279 FC   

- scopemetru cu tehnologia Fluke Connect - Fluke 125B 

- noua serie de analizoare de calitatea energiei - Fluke 173X  

- camera de termoviziune - Fluke TiX560 

• Echipamente Keysight  
- Un osciloscop de excepție: Keysight 1000X 

- Platformă educațională Curs aplicat Internet of Things (IoT) compusă 
din: module hardware, kituri de instruire, slide-uri de prezentare 

- generator de semnal - Keysight 33522B 

- punte RLC portabilă - Keysight U1733C 
 

• Echipamente Raytek 
- termometru portabil în IR - Raytek Raynger 3i Plus 

- scanner în infraroșu - Raytek MP150 
 

• Echipamente Sonel 
 tester rezistență de dispersie a prizei de împământare - Sonel MRU-30 

- tester multifunctional - Sonel MPI530                                                                                      

• Echipamente PSL                                    
 Analizor calitatea energiei clasa A, conform 61000-4-30 Ed. 3 - PQube3 

                                Accesați site-urile noastre pentru mai multe detalii! 
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RONEXPRIM: furnizorul dvs de aparate de masură, testare, control și proces 

 

Instrumente pentru instalatii electrice 

• Multimetre portabile profesionale 

• Multimetru cu cameră de termoviziune integrată 

• Clești de curent și testere electrice 

• Megohmmetre, APP 

• Testere pentru instalții electrice 
 
Analizoare pentru calitatea energiei 

• Analizoare pentru calitatea energiei 

• Analizoare pentru calitatea energiei si motoare 
 
Camere de termoviziune 

• Camere de termoviziune 

• Accesorii (ferestre IR, tripod etc) 
 
Testere de vibrații 

• Testere de vibrații 

• Testere de aliniere 
 
Termometre digitale și echipamente pentru analiza calitații aerului 

• Termometre digitale cu contact și în infraroșu 

• Echipamente pentru analiza calitații aerului 
 
Echipamente portabile pentru controlul proceselor 

• Calibratoare de temperatură și/sau presiune 

• Multimetre de proces 

• Calibratoare de semnal unificat 

• Calibratoare multifuncționale de proces 

• Instrumente certificate ATEX 
 
Echipamente pentru cercetare-dezvoltare 

• Osciloscoape staționare și portabile 

• Sisteme de achiziții de date 

• Numaratoare, frecvențmetre, RLC-metre, 

• Generatoare de semnal, Surse de alimentare 

• Multimetre de laborator (5½ si 6½ digits) 

• Curs aplicat Internet of Things 
 
Echipamente de etalonare pentru laborator 

• Etaloane în domeniul electric: calibratoare, multimetre de referință, standarde 

• Etaloane in domeniul temperaturii: indicatoare de temperatură,                     
băi termostatate, senzori de temperatură, celule de punct fix 

• Etaloane de presiune: manometru cu piston si greutăți, controlere de presiune 

• Microohmetre, cutii de rezistență decadice 
 

Automatizari industriale 

• Senzori si scanere de temperatură IR 
 
Echipamente pentru testarea aparatelor medicale 
Analiza gazului SF6 
Accesorii pentru toate tipurile de echipamente din portofoliu 
 
Software 

• Software de calibrare si administrare baze de date 

• Software pentru descarcare date și întocmire rapoarte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Str. Cotiturii nr. 5, sect. 1, București 
Tel. +40 21 314 35 99  

Fax: +40 21 313 62 44 
office@ronexprim.com 

www.ronexprim.com 
www.aparate-masura-control.ro  

http://www.ronexprim.com/
http://www.aparate-masura-control.ro/
mailto:office@ronexprim.com
http://www.ronexprim.com/
http://www.aparate-masura-control.ro/

