Szerszámakció
Akció időtartama: 2020. Augusztus 24 – 2020. December 31.

Stripax szett
Tartalma
Megnevezés

Leírás

Mennyiség

Cikkszám

Stripax 6mm2

Csupaszoló és vágószerszám PVC szigetelésű hajlékony vezetőhöz 0,08…6mm2

1

9005010000

Cutter 8

Vágószerszám réz-és alumíniumvezetékek lapításmentes vágására 8mm átmérőig

1

9040130000

VT CL

Érintésnélküli feszültség teszter hangjelzéssel, 90V…1000Vac tartományra, IP65

1

2436660000

P BAG

Szerszámtartó táska, 260x50x170mm

1

2548180000

Rendelési adatok
Megnevezés

Leírás

Mennyiség

Cikkszám

Stripax szett

Villanyszerelő szerszámszett táskával

1

0000008025

t
F
0
21.99

Áraink végfelhasználói árak, az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
Érvényes 2020. Augusztus 24–től 2020. December 31-ig.
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Modern hőszabályozás a vezérlőszekrény-infrastruktúrához
Let’s connect.

A modern gyártási folyamatok ellenőrzése elképzelhetetlen a
vezérlőszekrényben elhelyezett nagy teljesítményű összetevők nélkül.
Az elektronikai alkatrészek többségét védeni kell a hő, a hideg, a por és
a szennyeződések ellen, mivel csak így garantálható a folyamatos és
megbízható működés. A megfelelően kialakított hőszabályozó rendszer
szinten tartja a vezérlőszekrény belső hőmérsékletét, és a további negatív
hatásokkal szemben is védelmet nyújt.
Termékválaszték
Szűrőbetétes ventilátorok
A megfelelő megoldás minden hűtési feladathoz.
Az alacsony energiafogyasztású szűrőbetétes ventilátorok a lehető
legjobb levegőáramlás kialakításával biztonságos és gazdaságos hűtési
megoldást kínálnak a szekrényekhez. Az IP55 védelmi szintű elárasztott
szűrőbetét a hagyományos szűrőbetétekhez képest akár 300%-kal is
meghosszabbíthatja az eszköz élettartamát.
Vezérlőegységek
A hőmérséklet és a páratartalom tökéletes szabályozása termosztátokkal
és higrosztátokkal. Ha megfelelő hőfokot biztosít a vezérlőszerkényben,
azzal elősegíti a beépített alkatrészek biztonságos és megbízható
működését. A hőmérséklet és a páratartalom lehető legegyszerűbb
szabályozásához a Weidmüller termosztátokat és higrosztátokat ajánljuk.
Fűtés
Szekrényfűtés alacsony külső hőmérséklet esetén.
A nagy hőmérséklet-különbség páralecsapódáshoz vezethet a
vezérlőszekrényben. Az ebből adódó veszélyek, például a korrózió és
a rövidzárlat elkerülése érdekében különböző kapcsolószekrény-fűtési
berendezéseket és ventilátoros hősugárzókat kínálunk.
Keresse termékválasztékunkat az online katalógusunkban:
catalog.weidmueller.com
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