Om du inte kan läsa mailet klicka här

Hej
Garam fortsätter att informera om nyheter från våra leverantörer. Läs om Statek som
specialiserat sig på ultraminiatyrkristaller och oscillatorer, Hummel som presenterar miniatyrdon
och Amphenol som kan erbjuda ett av världens bredaste sortiment av kontaktdon.
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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). Används med fördel i industrimiljöer.

Lätta och snabbmonterade

Finns i 9 färger !

• Integrerad avlastare/packning vid
kabelutgång
• Inre dragavlastning som tillval
• Greppvänliga
• Enkel fastsättning av skyddskåpa på
donhuset
• Ett kabelhus för alla kabeldiametrar,
6-12,5mm

• Lätt och snabb montering av kodningen
• Ett kabelhus för alla kabeldiametrar
• Ergonomiskt utformade, greppvänliga

Läs mer...

CX-18 Världens minsta kvartskristall
Statek Corporation som har specialiserat sig
på Ultra-miniatyrkristaller, sensorer och
oscillatorer lanserar nu världens minsta
kvartskristall, CX-18. Med en vikt på endast
1.8mg är den också världens lättaste. Med
måtten 1.55 x 0.95 x 0.35mm lämpar den sig
för alla applikationsområden med begränsat
kretskortsutrymme. Exempel på
tillämpningsområden är medicintekniska
implantat såsom pace makers,
infusionspumpar, defibrillatorer,
hörselhjälpmedel och cochlearimplantat. Även
militära och industriella applikationer samt
smart cards och wild life tracking är typiska
områden där storlek och vikt är avgörande.
Läs mer...

CXOQ Kristalloscillator i
Ultraminiatyrutförande
Statek Corporation presenterar sin minsta
kristalloscillator hitills. Med måtten 2.50 x 2.00

x 0.89mm är denna ytmonterade, hermetiska
oscillator idealisk för alla applikationer där
utrymme och vikt är av stor betydelse. CMOSoch TTL-kompatibel. Låg strömförbrukning och
låg EMI-utstrålning. Kan erbjudas med full
militärtestning. Frekvenser från 468.75kHz till
100.0 MHz.
Läs mer...

TWINTUS - En nyhet från Hummel
Donet kombinerar dynamsik design och
funktionalitet. IP67/IP69K. I en värld av ökad
miniatyrisering ger TWINTUS även de minsta
servomotorerna en plug-inlösning!
Läs mer...
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