Om du inte kan läsa mailet klicka här

Hej,
Nu är våren här och med den en rad nya och spännande produkter. Läs mer om några av våra
nyheter, som kopplingsplintar, kapslingar och ocsillatorer.
PDF

Conta-Clip hos GARAM

DIN-montage

Överspänningsskydd

GARAM blir distributör för
Conta-Clip som tillverkar
kopplingsplintar, tidreläer och
interface-moduler mm.

Nätuttag för montering på
DIN-skena. GARAM lagerför
denna för omgående
leverans!

skydd för din aktiva
utrusning mot tex.
blixtnedslag.
Läs mer...

Läs mer...

Kapslingar hos GARAM

Kapslingar i Plast

Kapslingar i metall

Garam distribuerar nu
kapslingar. Vi utför även
bearbetning och montage
som tex. DIN-skenor med
kopplingsplint. Ring oss
gärna för mer information!

Vi lagerför de flesta
standardkapslingarna.
Dessa finns i flera färger
och material. Finns även i Ex.

Vi lagerför kapslingar i
aluminium och rostfritt. Även
här finns Ex-godkända
kapslingar och flera färger
finns att tillågå.

D-Sub med mixade layouter

Vattentäta kåpor

D-subadaptrar med mixade layouter samt 5W1
och 2W2 samt high-density finns nu tillgängligt
hos oss. Utförandet är i Zink die cast, vilket
lovar en utsökt skärmning och mycket robusta
adaptrar. Låsskruvarna är redan förmonterade
från fabrik.

Vi har ett komplett program av
vattenskyddade (IP67) D-sub kåpor för storlek
9-25-37 och 50. Dessa finns i plast och
metalliserad plast. Den metalliserade kåpan är
även EMC-skyddad.
Läs mer...

Läs mer...

Ingen slår oss på fingrarna när det
gäller kristaller och oscillatorer!
Garam kan nu stoltsera med ett av
marknadens starkaste program av
kristallprodukter. Vi kan erbjuda diskreta
kristaller, XO, TCXO, VCXO, VCTCXO, OCXO
och kristallfilter. Våra fem leverantörer täcker
in applikationsområden som Rymd, Mil,
Telekom, GPS, Medicin och Instrument bara
för att nämna några. Frekvenser från 0.01Hz
till 1GHz och högre upp i gigahertzområdet för
våra optoelektroniska oscillatorer. Industriella
och kommersiella tillämpningar. Vi har
produkten du söker.
Kontakta gärna vår produktspecialist
Hans Melin för mer information.
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