Om du inte kan läsa mailet klicka här

Hej,
Nu lanserar vi den nya förskruvningsserien HSK-INOX-HD från Hummel som är utvecklad för att
uppfylla dagens krav på hygien och renlighet i t.ex. livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Vi lanserar också en ny serie D38999 med integrerad bakkåpa från Souriau.

METRICA - Prisvärda
kabelförskruvningar 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...

HSK-INOX-HD

EX

Tillbehör

Har utvecklats med särskilda
krav på hygien och renlighet.
Allt för att undvika bakterier
och mikroorganismer t.ex. i
livsmedels-, läkemedels- och
kemisk industri.

För explosionsfarliga miljöer
där det är krav på hög
standard, dragavlastning och
vattentäthet såsom marint,
offshore, gastransporter och
kemisk industri.

-

Kontramuttrar
Reduceringar
Täcklock
Adaptrar
Skyddsslang
O-ringar

Läs mer...

Nya Y-Con PROFIXPLUG från
Yamaichi
.. är en unik Cat6A-plug för montering utan
verktyg
Kontakten har ett extra polpar som kan
överföra 3,1A och är samtitigt kompatibel med
vanliga RJ45-kontakter.
•
•
•
•
•
•

Kan omtermineras upp till 5 gånger
Trådanslutning: IDC-kontakter
1.500 matningar
Extra strömkontakter
verktygslös montering
Minst på marknaden
Läs mer...

Vi lagerför Amphenol eco|mate industridon med brett
användningsområde
Prestanda, pris och design i mycket bra
kombination. Tål tuffa tag, IP67-klassade.
Finns i 4-poligt utförande (skruvanslutning) och
7-poligt utförande (crimpanslutning samt
lödanslutning).

Ladda ner katalogen här »

Industriella M12 till RJ45 adaptrar
Med de nya M12-RJ45 adaptrarna från
Amphenol erbjuds utökade möjligheter att
integrera industriella ethernet anslutningar till
existerande nätverk.
Adaptrarna finns i rakt och vinklat utförande
och med hane eller hona på M12 sidan.
Egenskaper:
• Uppfyller ODVA och IEC 61076-2-101
• D-kodade
• Uppfyller IP68 omatat på M12 sidan
• Robust utförande
Applikationer:
• Industriell Ethernet
• Automation
• Fordon
Läs mer...

Ny katalog ute
Ny katalog på bakkåpor och tillbehör till
Souriaus 8LT, 8T & 8D serier ute
Ladda ner katalogen här »

Hitta fler artiklar här
•
•
•
•
•
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