Om du inte kan läsa mailet klicka här

Hej,
Här på Garam är det åter full aktivitet efter en varm och fin sommar. Vi lanserar bl.a. ett nytt
innovativt fiberoptikdon från Souriau. Läs även om Heavymate F, det senaste modulsystemet i
C146-serien som erbjuder en stor mängd kombinationer av moduler för signal, kraft och fiber.
Vill du ha donen levererade som färdiga kablage hjälper vi till med såväl konstruktion
som produktion.

Amphenol Heavymate® F
Det senaste flexibla modulsystemet i C146
serien bygger på fasta metallramar med 2 och
upp till 6 modulplatser där modulerna enkelt
klickas i ramarna från baksidan under
montering och kan tas bort utan extra verktyg.
Helt nytt är också möjligheten att montera
modulerna med en halv insats mellanrum
vilket minimerar risken för felkopplingar då
man kan koda insatserna individuellt.
•
•
•
•
•

Ramar för 2, 3, 4 och 6 moduler
Upp till 690 V / 40 A
Kraftmoduler i 3, 6, 8, 12, 17 och 20 poler
Signalmoduler i 12 och 17 poler
Kompatibelt med marknadsledande fabrikat
Läs mer...

Garam introducerar UTS MPO Flerkanaligt fiberoptikdon
Industriella och kommersiella tillämpningar
använder i allt större utsträckning fiberoptik
för säkerhet och effektivitet.
Den nya UTS MPO-serien kommer med en
innovativ lösning för att ta emot alla MPO
kontakterna från 12-48 optiska poler.
Användningsområden:
• Övervakningskameror
• Fiber till Antenner och hemmet
• Signalering
• Automation
Läs mer...

Ny produktkatalog ute!
Ny katalog för Hummels cirkulära kontaktdon
M16, M23, M27 och M40.
Beställ en katalog på sales@garam.se
eller ladda ner den som pdf.
Ladda ner katalogen här »
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