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Nový katalog Distrelec 2011
Společnost Distrelec, distributor elektroniky, představuje svůj nový a očekávaný katalog 2011. S obsáhlým výběrem velmi kvalitních produktů
od 1 000 uznávaných výrobců nabízí společnost Distrelec
rozsáhlý sortiment výrobků
z oboru aktivních a pasivních
součástek, elektrotechniky, měřicí techniky, automatizace, nářadí a pájecí
techniky, jako např.:

– funkce: Hold, Min/Max/
/Average a záznamník
s přenosem dat do PC.
Multimetr: True RMS AC
+ DC napětí, proud se základní přesností 0,03 %, odpor, frekvence, teplota, šířka pulzu, diodový test a test
spojitosti.
Kalibrátor: zdroj napětí ±15 V, zdroj proudu ±25
mA, generátor pulzů ±5/±12
V, simulátor proudu 4 – 20/0
– 20 mA.

Procesní kalibrátor U1401B

Dodávka obsahuje dobíjecí baterii NiMH, síťový adaptér/nabíječku,
měřicí kabel, krokodýlové svorky, kabel pro
simulaci mA, ochranný rám, návod k použití a uživatelskou příručku Quick Start Guide,
kalibrační certifikát (CoC), programové vybavení pro U1401B na CD.

– ruční multifunkční přístroj s kalibrátorem
procesních signálů a multimetrem True
RMS,
– zdvojený displej LCD s podsvětlením (pětimístný),

Informace k dodávce

Jednotlivé produktové oblasti jsou průběžně rozšiřovány a prohlubovány a osvědčený sortiment obohacují
nové doplňkové skupiny výrobků. Navíc může Distrelec
zákazníkům nabídnout nákupní servis Katalog Plus,
který otevírá přístup k produktům více než 1 400 výrobců. Standardní dodací lhůta je 24 hodin, cena za dopravu zásilky činí 5 eur plus
DPH. Tato cena není závislá
na množství zboží v zásilce.
Mimo tištěný katalog pro
elektroniku je možné najít
veškerý sortiment jak v Distrelec on-line obchodě (www.distrelec.cz), tak i pomocí ecommerce – elektronického obchodu.
Další informace na:
http://www.distrelec.cz
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názvy, pojmy, zkratky
UGR (Unified Glare
Rating)
CVVOZE
ORC (Organic Rankine Cycle)
GUM (Guide to the expression of Uncertainty in Measurement)
ADD (Aktiver
Dreh-Dämpfer)
GSM-R (Global System
for Mobile Communications – Railway)
EBuLa (Elektronischer
Buchfahrplan und
Langsamfahrstellen)
ERTMS (European Rail
Traffic Management
System)
IZM (Institut für
Zuverlässigkeit und
Mikrointegration)
GSG (Gasfilled Spark
Gap)
GDT (Gas Discharge
Tube)
MPC (Modular Power
Connector)
prostory normální

ELEKTRO 6/2011

činitel oslnění
Centru pro výzkum a využití obnovitelných
zdrojů energie
organický Rankinův cyklus
směrnice pro vyjadřování nejistot měření

Komponenty
pro rozváděče
/ Konstrukční prvky
- Přípojnicové systémy
- Připojovací prvky z mědi
- Klimatizační technika

aktivní tlumič vrtivých pohybů podvozku

- Plastové izolátory

globální systém pro mobilní komunikaci –
železnice
elektronický sešitový jízdní řád (železniční
doprava)
evropský vlakový zabezpečovač
Ústav pro spolehlivost a mikrointegraci
(Fraunhoferův institut)
plynem plněné jiskřiště
doutnavý svodič přepětí
modulární silový konektor
prostory, v nichž je používání elektrického
zařízení považováno za bezpečné, protože
působením vnějších vlivů nedochází ke zvýšení nebezpečí úrazu elektrickým proudem,
pokud elektrická zařízení a jejich používání
odpovídají ustanovením, která se jich týkají

www.ghvtrading.cz / www.ghvtrading.sk
GHV Trading, spol. s r.o., Kounicova 67a, 602 00 Brno
tel. CZ: +420 541 235 532-4, 541 235 386
tel. SK: +421 255 640 293, 948 528 908
ghv@ghvtrading.cz, ghv@ghvtrading.sk
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