Om du inte kan läsa mailet klicka här

Hej,
På tisdag är det dags för Scanautomatic & ProcessTeknik i Göteborg. Kom då och
hälsa på oss i monter A01:42 där vi kommer att presentera produkter från våra
partners Amphenol, ODU, Conta-Clip, FCT, Souriau, Hummel och Rennsteig.

Träffa oss på Scanautomatic i
Göteborg 4-6 oktober
Ni hittar oss i monter A01:42 där vi
presenterar nyheter och produkter från
Conta-Clip, Amphenol, ODU, Souriau,
Hummel, FCT och Rennsteig.
Klicka här för att registrera gratis biljett
»

Verktyg för kabelbearbetning
Vi erbjuder ett stort sortiment av tänger och
tillbehör från Rennsteig som ingår i Knipexgruppen. Verktygen är ergonomiskt utformade
och är designade för en lång livslängd.
Läs mer...

Conta-Clip Kopplingsplintar
Hos oss hittar du hela Conta-Clips sortiment:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kopplingsplint
Kretskortsplint
Elektronikmoduler
Automatsäkringar
Reläer
Toppklämmor
Jordplintar
Skärmplintar
Märkning

Conta-Clip är med sina banbrytande lösningar
teknikledande inom många sektorer, vare sig
du använder skruv-, push-in- eller
fjäderbaserade anslutningssystem.
Läs mer...

Amphenol Heavymate®
• För industriella tillämpningar inom- och
utomhus
• Brett utbud av insatser för signal-och
kraftöverföring
• Poltal: 3 till 280 poler per kontakt
• Märkström från 250A per kontakt och
spänning upp till 1000V
• Kompatibelt med marknadsledande fabrikat
Läs mer...

ODU Push-Pull - snabb och enkel anslutning
Våra Push-Pull-kontakter i plast och metall finns i många storlekar och ytterdiametrar för
olika tillämpningar. Mini-snap är dessutom matningsbara med Lemo och Fischer.
PDF

Mini-Snap

Medi-Snap

Mini-Snap PC

Cylindriska
miniatyrmetalldon med pushpull-låsning. Kan matas med
Lemo och Fischer.

Medicinska miniatyrdon med
push-pull-låsning i metall och
plast. Kan Matas med Lemo
Redel-don.

MINI-SNAP PC är idealiska
för kritiska tillämpningar som
patientövervakning och
defibrillatorer.

• Standard 2 till 40 kontakter
• Hybridinsatser för
kundanpassade applikationer
• Finns i Koax & TRIAX
utförande

• Standard 2 till 14 kontakter
• Plasthus med PSU eller PEI
• Löd, crimp eller PCPmontage
• Kosteffektiva och lätta

•
•
•
•

Läs mer...

Läs mer...

Standard 2 till 27 kontakter
Högspänningsinsatser finns
Skärmade plasthus
Upp till 5000 matningar
Läs mer...

Souriau UTS - IP68 och IP69K
UTS-serien är en serie cirkulära kontaktdon
konstruerade för användning
i tuffa miljöer.
Kontaktdonen är IP68/IP69K och finns i 5
storlekar med totalt 36 olika layouter.
Läs mer...

M12 Power
Höga strömmar i litet format
Dess höga strömöverföring,
kompakta design och det stora
temperaturområdet öppnar upp för
många användningsområden.
•
•
•
•
•
•
•

Överföring upp till 630V och 16A
Temp.område till 125 grader Celsius
EMC-skärmning i standardutförande
K, L, S, T-Kodning
Robust metallhölje, rostfritt eller stål
Kapslingsklass IP67 och IP69K
För kabeldiametrar upp till 11mm

Tillgänglig Q1 2017!
Läs mer...

METRICA - Prisvärda
förskruvningar från Hummel
METRICA - Prisvärda
förskruvningar från Hummel
Kabelförskruvningar i METRICA-serien baserar
sig helt på metriska dimensioner.
De kräver minimal plats och erjbuder ett brett
urval av klämområden och gänglängder.
- O-ringsspår vid anslutsgängan
- IP68 vid höga tryck som 10 bar
- Maximal prestanda till bra pris
Läs mer...

FCT D-subkontakter och kåpor

FCT är en världsledande tillverkare av
högkvalitativa D-subkontakter och kåpor med
huvudkontor i München. De grundades 1972
och har kontor och tillverkning i Tyskland,
Tjeckien och USA.
Hos oss hittar du hela FCTs sortiment av
D-subkontakter:
•
•
•
•
•
•

standard
high density
vattentäta
mixade
icke-magnetiska
kundanpassade

FCT erbjuder även en mängd olika
D-subkåpor och tillbehör, tex kåpor i plast,
metall och icke-magnetiska, olika adaptrar,
skruvlås, glidlås och dammskydd.
Läs mer...

Vi kan även göra kundanpassad boxbuilding med internkablage,
switchar, tryckknappar, lampor mm.
Läs mer...

Hitta fler artiklar här
•
•
•
•
•
•
•
•

Kontaktdon industri
Kontaktdon MIL
Förskruvningar
Kapslingar
Plintar och Radklämmor
Passiva komponenter
Kablage
Verktyg
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