technická informace o výrobku

Zajímavé výrobky z katalogu Distrelec
Firma Distrelec, evropský distributor elektroniky, nabízí rozsáhlý sortiment kvalitních
výrobků od více než 600 uznávaných výrobců s obsáhlou nabídkou z oboru elektroniky, elektrotechniky, měřicí techniky, automatizace, tlakovzdušného zařízení, nářadí
a ostatního příslušenství, jako např. optické
signální hlásiče.

cena je nezávislá na množství zásilky. Kromě tištěného katalogu lze nalézt celkový program také na CD-ROM, v obchodu on-line
(http://www.distrelec.com) a v různých formách e-commerce.

Vše okolo kabelu

Vysílač GSM pro KombiSIGN 70
Vysílač GSM (obj. č. 565015) se jednoduše integruje do namontovaného signálního
sloupku. Programování není nutné. Signalizovaná porucha se přenáší prostřednictvím
SMS na mobilní telefon. Další napájecí zdroj
Tabulka základních technických údajů
Parametr
napájení
frekvence GSM
anténní přípojka
třída krytí KombiSIGN 70/71
rozsah teplot
pouzdro

Hodnota
24 V DC, 200 mA (krátkodobě max. 450 mA)
900, resp. 1 800 MHz
konektor FME
IP54/IP65
–20 až +50 °C
polyamid – odolné proti nárazům, barva černá

ani další zapojování nejsou třeba. Přístroj má
funkci volání a zjištění stavu, jakož i hlášení
až pro čtyři stupně signálního sloupku. Vysílač je vhodný pro všechny běžné evropské
mobilní sítě. Součástí dodávky je úhlová prutová anténa (slot na SIM kartu a SIM karta
nejsou součástí dodávky).
Standardní dodací lhůta je 48 hodin, cena
za dopravu zásilky činí 5 eur bez DPH. Tato

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

Nový digitální multimetr
True-RMS Fluke 113
Společnost Fluke Corporation, přední celosvětový výrobce ručního elektronického
testovacího a měřicího vybavení, oznámila
uvedení na trh nového a snadno ovladatelného digitálního multimetru True-RMS, který je určen údržbářům, opravářům a elektrikářům pro rychlou diagnostiku elektrických
problémů.
Multimetr True-RMS Fluke 113 vyhovuje
nejnovějším bezpečnostním normám a předpisům (splňuje kategorii měření CAT III
600 V a CAT IV 300 V), má velký podsvícený displej a funkci měření nízké impedance
VCHEK™ LoZ, která umožňuje vykonávat
souběžná měření napětí či spojitosti. Přístroj
se snadno ovládá a má mnoho důležitých vylepšení oproti ostatním digitálním multimetrům na trhu. Je dodáván spolu s pouzdrem,
do něhož se dají snadno uložit sondy. Díky
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Aku-hydraulické
lisovací nástroje
vyžádejte si náš úplný katalog:
info@haupa.com

Germany
HAUPA GmbH & Co. KG
Königstraße 165 –169
D-42853 Remscheid
Phone: +49 (0 )21 91 84 18 - 0
Fax: +49 (0 )21 91 84 18 840
www.haupa.com
Multimetr True-RMS Fluke 113

volitelnému magnetickému závěsu ToolPak™
může uživatel přístroj zavěsit na ocelové konstrukce, a mít tak obě ruce volné pro vlastní
měření. Měřicí přístroj Fluke 113 je dodáván
spolu s měřicími kabely TL75, jednou 9V baterií a tištěnou uživatelskou příručkou.
http://www.fluke.cz

Veškeré zboží lze koupit přes
velkoobchod s elektro.
+420 777 15 10 10
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