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technická informace o výrobku

 Zajímavé produkty z katalogu Distrelec
Firma Distrelec, evropský distributor elektroniky, nabízí s obsáhlým 

výběrem velmi kvalitních produktů od 600 uznávaných výrobců širo-
ký sortiment z oborů elektroniky, elektrotechniky, měřicí techniky, au-
tomatizace, tlakovzdušného zařízení, nářadí a ostatního příslušenství.
Jedním ze zajímavých výrobků jsou také: 
Přesné odizolovací kleště (číslo položky: 950242)

Jde o přesný odizolovací nástroj na jemné kabely, který umož-
ňuje otáčivé naříznutí 
systémem čtyř nožů 
v jedné úrovni, vyříz-
nutí a stažení izolace 
v jednom pracovním 
kroku, jakož i plynulé nastavení průměru a délky. Charakteristické 
jsou pro tento nástroj především velká opakovací přesnost a kvalit-
ní zpracování s visačkou 100% Swiss made. Tyto odizolovací kleště 
jsou vhodné i pro použití na koaxiální kabely, teflon, Kynar a Kapton.
Základní technické údaje nástroje:
o maximální vnější průměr kabelu 2,5 mm,
o průměr vodiče (podle typu izolace) 0,16 až 1,5 mm (AWG 15 až 34),
o maximální odizolovací délka 15 mm, odizolovací nůž HSS,
o hmotnost 90 g.

Standardní dodací lhůta je 48 hodin. Cena za dopravu zásil-
ky činí 5 eur plus DPH. Tato cena je nezávislá na množství zásil-
ky. Kromě tištěného katalogu elektroniky a počítačového příslušen-
ství lze najít celkový program také jak v on-line obchodu Distrelec  
(http://www.distrelec.com), tak pomocí různých forem e-commerce.
Distrelec Gesellschaft m. b. H.
tel.: 800 142 525
e-mail: info-cz@distrelec.com, http://www.distrelec.com

názvy, pojmy, zkratky
světelný	zdroj	se	žhavicím	
vláknem

světelný	zdroj,	v	němž	světlo	vzniká	
zahřátím	vodiče	ve	formě	vlákna	
na	teplotu	žhnutí	v	důsledku	průchodu	
elektrického	proudu;	tento	světelný	
zdroj	může,	ale	nemusí	obsahovat	
plyny	ovlivňující	proces	žhnutí	
(definice	podle	směrnice	2005/32/ES)

SVT	 seznam	výrobků	a	technologií	

s-WEEE	(small-Waste from 
Electrical and Electronic 
Equipment)

DOEEZ	(drobný	odpad	z	elektrických	
a	elektronických	zařízení)

SWT	(Small Wind Turbines) malé	větrné	elektrárny

TOC	(Total Organic 
Carbon)	

celkový	organický	uhlík	

TZL	 tuhé	znečišťující	látky	

UIC	(International Union 
of Railways)

Mezinárodní	železniční	unie

upevněná	vana	(ve	smyslu	
ČSN	33	2000-7-701	ed.	2)

těleso	vany	pevně	zakotvené	
do	stavby	koupelny	obezděním,	
pevnou	konstrukcí	určující	postavení	
vany	v	místnosti	nebo	definicí	pouze	
vtokového	otvoru	kanalizace	(nad	
ním	bude	vypouštěcí	otvor	vany	
a	napouštěcí	armatury	spolu	se	
sprchou)

vnější	ochlazovny	
(ve	smyslu	vyhlášky	č.	
137/2004	Sb.)

prostory	vybavené	ochlazovacím	
bazénem	tvořící	příslušenství	sauny,	
umístěné	vně	budovy	a	sloužící	
k	ochlazení	osob	absolvujících	
proceduru	saunování

VPS vedoucí	provozního	střediska	(České	
dráhy)

VÚD Výzkumný	ústav	dopravní

GHV Trading, spol. s r.o., Kounicova 67a, 602 00 Brno
tel.: 541 235 532-4, 541 235 386, fax: 541 235 387
e-mail: ghv@ghvtrading.cz

www.ghvtrading.cz

- Analyzátory elektrických sítí

- Revizní přístroje

- Klešťové multimetry a převodníky

- Zkoušečky a multimetry

- Digitální přenosné osciloskopy

- Měřiče neelektrických veličin

Měřicí a testovací
přístroje
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 Teplotní management a osvětlení 
pro rozváděče

Monitor průtoku vzduchu STEGO LC/LCF 013
STEGO LC/LCF 013 je jednoduché zařízení, které indikuje prů-

tok vzduchu ventilátorem. Pracuje na mechanickém principu – prou-
dící vzduch vychyluje jazýčkový kontakt v rozsahu rychlostí prou-
dění od 2,5 až 50 m·s–1. Umožňuje k němu připojit dálkově řízený 

kontrolní systém 
nebo akustické či 
optické signalizač-
ní zařízení tak, že 
buď spíná při se-
lhání ventilátoru 
(rozpínací kon-
takt), nebo nao-
pak indikuje jeho 
správnou funk-
ci (zapínací kon-
takt). Monitor prů-

toku vzduchu lze snadno připojit na ochrannou mřížku ventilátoru 
(LC013). K dispozici je také verze s monitorem integrovaným pří-
mo v ochranné mřížce o rozměru 80 × 88, 92 × 92 či 120 × 120 mm 
(LCF013). Monitor je schválen podle VDE a UL File No. E250507.

Další informace na:
STEGO Czech, s. r. o.
V Lužích 818/23, 14200 Praha 4 – Libuš
tel.: +420 261 910 544, e-mail: info@stego.cz
http://www.stego.cz


