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Novinky společnosti Wapro na veletrhu Amper 200�

Wapro® spol. s r. o. představí pod znač-
kou WAPRO® CABLES na letošním veletrhu 
Amper 2008 novinku v podobě harmonizo-
vaných vodičů s pryžovou izolací H05RN-F,  
H05RR-F, H07RN-F a H01N2-D. Další 
novinkou je rozšíření sortimentu laněných 
vodičů H07V-K o rozměry 16, 25, 35 a 
50 mm2.

Nově jsou v nabídce ochranné oplety 
WAPRO® FLEX v různých barevných va-
riacích z polyesteru a nylonu 66 s vynika-

jící rozměrovou flexibilitou. Standardně ši-
roký sortiment plastového příslušenství pro 
elektroinstalační praxi doplní rozsáhlá na-
bídka produktů teplem smrštitelných trubic  
WAPROTUBE®, včetně kabelových souborů 
do 1 kV a trubiček ze skleněného vlákna. Le-
tos je nabídka nově doplněna o izolační tru-
bičky pletené ze skleněného vlákna potažené 
vrstvou polyuretanu.

Veškeré produkty budou obsaženy v roz-
sáhlé dokumentaci, která je pro zájemce a ná-

vštěvníky připravena v reprezentačním stán-
ku číslo 1E7.

Další informace o nově nabízených produk-
tech, jejich technických specifikacích nebo 
o možnosti bezplatně objednat produktové 
katalogy lze získat na adrese obchodního 
a zákaznického servisu společnosti:
Wapro® spol. s r. o. 
tel.: +420 582 33 46 77
e-mail: info@wapro.cz

... ŘEŠENÍ PRO VAŠE MĚŘENÍ

CA 6472 zahrnuje pět typů měření: měření
spojitosti, zemní odpor, zemní potenciál a rezis-
tivitu půdy. 

Kombinací přístrojů CA 6472 a CA 6474 je pak
možné měřit a analyzovat uzemnění stožárů
elektrického vedení selektivní metodou za
použití Ampflex měřících sond signálu.

Voděodolné, do náročných podmínek.
Pamě�: 512 údajů, komunikace
s PC přes USB rozhraní
Hmotnost: 3,2 kg

Novinka od
Chauvin Arnaux

MĚŘIČ REZISTIVITY A ZEMNÍHO

ODPORU C.A 6472/6474

Společnost Blue Panther s. r. o. je distributorem přístrojů Chauvin Arnoux v ČR  SR

Blue Panther, s.r.o.
Mezi Vodami 29

143 00 Praha 4-Modřany
Tel.: 241 762 724-5

Fax: 241 773 251

Blue Panther Slovakia, s.r.o.
Trnavská 112

821 01 Bratislava
Tel./Fax: +421 248 292 215

www.blue-panther.cz
www.blue-panther.sk
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