komponenty

Firma Distrelec uvádí zajímavé
výrobky ze svého katalogu
Zásilková firma Distrelec má ve svém katalogu produkty od více
než tisícovky výrobců elektroniky, elektrotechniky, měřicí techniky,
automatizace, tlakovzdušných zařízení, nářadí a příslušenství. Bohatě zastoupený obor měřicí techniky obsahuje mnoho snímačů fyzikálních veličin. Mezi nimi najdou
zájemci užitečný kalibrátor tlaku
Fluke 719. Tento ruční přístroj je
určen ke kalibraci senzorů absolutního a relativního tlaku. Vzhledem
k robustnímu provedení s ochranným rámem lze přístroj použít i ve
venkovním prostředí. V kalibrátoru je zabudována elektrická pumpa, kterou lze ovládat jednou rukou. Také programovatelná rozhraní výrazně zjednodušují měření.
Přístroj s napájením 24 V je
navržen pro měřicí rozsah 0,2 až
0,7 MPa a pomocí tlakových modulů Fluke Pxx lze rozsah rozšířit až na 70 MPa. Měřicí signál je
v miliampérech a nejistota měření činí 0,025 %. Kalibrátor Fluke
719 má tříletou záruku. Součástí
Obr. 1. Kalibrátor tlaku Fluke 719
dodávky jsou baterie, měřicí kabely (TL75), krokodýlové svorky (AC72), ochranný rám ve zlaté barvě,
tlakové spojky, průhledná testovací hadice, návod a uživatelská příručka na CD (ve čtrnácti jazycích).

Distrelec na veletrhu Electron
Zásilková firma Distrelec se na letošním odborném veletrhu
Electron v Praze od 12. do 15. dubna 2011 představí ve stánku 6C13.
K dispozici bude nový katalog, v němž je kompletní nabídka produktů za výhodné ceny.
Kromě tištěného katalogu elektroniky je pro výběr a nákup veškerých výrobků v nabídce firmy Distrelec možné použít elektronický
obchod na www.distrelec.cz. K nákupu lze samozřejmě použít prostředky elektronického obchodování, e-commerce.
(Distrelec)

www.distrelec.com

• přímý dodavatel elektronických součástek a počítačového
příslušenství
• dodací lhůta je 24 hodin
• nízké přepravní náklady
• od více než 1000 výrobců
• kompetentní, česky mluvící operátoři
• obsáhlý výběr kvalitních produktů
• Součástky balené pro automatické zpracování.
• Novinka: „Katalog Plus“. Nákupní servis pro
více než 1400 výrobců.

krátké zprávy

Neváhejte a hned si zdarma objednejte katalog!

Společnost ConnectBlue podepsala
smlouvu s firmou Kollmorgen

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

Společnost ConnectBlue, která dodává průmyslové rádiové komunikační moduly, podepsala smlouvu s firmou Kollmorgen, výrobcem řídicích systémů pro speciální vozidla. ConnectBlue bude dodávat vestavné moduly pro připojení na Wireless LAN určené pro
použití na bezobslužných paletizačních a vysokozdvižných vozících.
Bezobslužné vozíky pro manipulaci se zbožím a polotovary
vyžadují naprosto spolehlivou techniku, odolnou proti extrémním
teplotám, otřesům a rázům, vlhkosti a prachu. Navíc jsou vozíky
často provozovány v místech, která nejsou z hlediska šíření rádiových vln právě ideální.
První zakázkou v rámci nové smlouvy je dodávka rádiových
modulů ConnectBlue pro WLAN 801.11 a/b/g/n pro nové řídicí
systémy CVC600 Kollmorgen.
(Bk)
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Slovenská republika:
Telefón: 0800 00 43 03
Fax: 0800 00 43 04
E-mail: info-sk@distrelec.com
www.distrelec.sk

Nejvýznamnější distributor elektronických součástek
a počítačového příslušenství v srdci Evropy.
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