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Zajímavé výrobky 
z katalogu DISTRELEC

Firma Distrelec, evropský distributor elektroniky, má k dispozici 
rozsáhlou škálu kvalitních výrobků od více než 600 uznávaných vý-
robců s obsáhlou nabídkou z oboru elektroniky, elektrotechniky, mě-
řicí techniky, automatizace, tlakovzdušného zařízení, nářadí a ostat-
ního příslušenství, kam patří např.:
o	aktivní konstrukční prvky,
o	moduly VFD,
o	optoelektronika,
o	barevné ovládací jed-

notky (obj. č. 660150; 
viz obr.).

Barevná ovládací 
jednotka
Vlastnosti:
o	kompletní barevná gra-

fická ovládací jednot-
ka,

o	¼ VGA s analogovým 
dotykovým panelem, 
včetně funkce makro a clipboardu,

o	obrázková paměť, třináct integrovaných znakových vět libovolně 
rozšířitelných (včetně cyrilice, čínštiny apod.),

o	připojení přes standardní RS-232, kompatibilní s PC, µC, SPS,
o	osm digitálních vstupů a osm digitálních výstupů,
o	dva analogové vstupy s plnou softwarovou podporou,
o	volně definovatelný dotykový panel, včetně popisků,
o	možnost rezistivní (citlivý na tlak) dotykový panel během provozu 

upravovat s ohledem na velikost a uspořádání tlačítek,
o	barevná zobrazení podporovaná snadným programováním.
Parametry:
provozní napětí VCC: +5 V
spotřeba proudu, typ ICC: 850 mA
rozhraní: RS-232
počet barev: 16
rozlišení: 320 × 240 pixelů
Rozsah dodávky:
o	ovládací jednotka,
o	hliníková vestavná clona v matně černém provedení,
o	návod k programování (v němčině a angličtině),
o	kabel rozhraní,
o	demonstrační disketa.

Standardní dodací lhůta je 48 hodin, cena za dopravu zásilky 
činí 5 eur bez DPH. Tato cena nezávisí na velikosti zásilky. Mimo 
tištěný katalog pro elektroniku je možné najít veškerý sortiment jak 
na CD-ROM, v Distrelec online obchodě (www.distrelec.com), tak 
i v elektronickém obchodě e-commerce.

Další informace mohou zájemci získat na adrese:
Distrelec Gesellschaft m. b. H.
Leithastrasse 25
A-1200 Wien
tel.: 800 142 525
fax: 800 142 526
e-mail: info-cz@distrelec.com
http://www.distrelec.com

• dodavatel širokého výběru kvalitních produktů
   elektroniky a počítačového příslušenství
• bez minimálního objednávkového množství
• dodací lhůta je 48 hodin
• výhodné zasílatelské náklady
• kompetentní, česky mluvící operátoři

Češi volí Distrelec – kvalitu:
Tel.: 800 14 25 25

Neváhejte a hned si zdarma objednejte katalog!

Česká republika:
Telefon 800 14 25 25
Fax       800 14 25 26
E-mail:
info-cz@distrelec.com

Slovenská republika:
Telefón  0800 00 43 03
Fax    0800 00 43 04
E-mail:
info-sk@distrelec.com

Nejvýznamnější distributor elektronických součástek
a počítačového příslušenství v srdci Evropy. 

www.distrelec.com
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