Om du inte kan läsa mailet klicka här

Hej,
I detta nummer kan du bl.a. läsa om våra push-pull-don från ODU och Souriau UTS, vår robusta
plastserie för industriella applikationer.

Vi söker en Key Account Manager
Som KAM på GARAM Elektronik AB ansvarar du för en egen portfölj av kunder och med eget
budgetansvar. Försäljningsansvaret avser både kablage och komponentförsäljning
Läs mer...

Souriau UTS - Serien i plast,
robust nog att klara industriella
applikationer
Bajonettkopplingen gör den enkel att använda.
Med endast ett 1/3 vrid av kopplingsringen är
kontakten matad med ett hörbart "klick".

UTS serien har ett brett sortiment...
baserat på flera kraft- och -signaldon och
erbjuder allt från boxmonterade chassidon och
kabeldon till kabelmonterade in-line och PCBmonterade chassidon. Donen finns i
utförandena crimp, löd och skruvterminering:
Vi kan även leverera dessa i form av färdiga
kablage.
Läs katalogen här...

Ickemagnetiska kåpor och kontakter
Vår leverantör FCT har ett stort sortiment av
ickemagnetiska kåpor och kontakter till sin Dsub serie. Detta gäller även för serierna Dsubminiature, High Density samt Mixed layout.
Ladda ner katalogen här...

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 matningskompatibel med Lemo och Fischer.

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
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Läs mer...

Läs mer...

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