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Každý produkt z naší nabídky má své unikátní objednací číslo, které slouží jako jednoznačný identifikátor. Na základě objednacího čísla lze produkty jednoduše vyhledat na
našem eshopu, proto ho uvádíme vždy pod názvem konkrétního produktu na našich
eshopech, v katalozích, nebo v newsletterech.

Rychlé vyhledávání zboží
Potřebujete rychle najít produkt na eshopu?
U podobných produktů se snadno vyhnete záměně, pokud do vyhledávání vložíte místo
textu přímo objednací číslo.

Elektromechanické
součástky

86

Rychlý nákup online
Znáte objednací číslo například z tištěného katalogu? Stačí ho vyplnit do pole „Rychlá
objednávka“ v košíku.

blog
Čtěte on-line »

Průvodce světem techniky
a elektroniky

Hromadný import zboží
Máte připravenou tabulku s produkty, které potřebujete objednat a nechce se vám je
jednotlivě dohledávat? V tom případě můžete využít funkci „Hromadný import“ podle
objednacích čísel.

Rychlá komunikace
se zákaznickým centrem
Máte dotazy ke konkrétnímu produktu? Potřebujete prověřit skladovou dostupnost nebo
vypracovat cenovou nabídku? V případě, že uvedete naše objednací číslo, jsme schopni
vám poradit a odpovědět na dotazy velmi jednoduše.

velkoobchod.conrad.sk
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Panelové měřicí přístroje
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Multimetry

Benning

Měřiče spotřeby energie
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Příslušenství pro měřicí přístroje
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•
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Laboratorní měřicí přístroje
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MĚŘICÍ
TECHNIKA

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
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Více než 6000 produktů
pro měření

VOLTCRAFT

NAŠE
Í
VLASTN
A
ZNAČK

Profesionální
měřicí
přístroje za
nejlepší cenu!

Produkty značky Voltcraft splňují vysoké standardy kvality na evropském trhu a jsou
ideální pro každodenní práci v laboratoři či dílně a především v průmyslových závodech, které vyžadují použití přístrojů s vysokou přesností.
Nabídka téměř 1500 produktů vám umožňuje vybrat zařízení pro diagnostiku, instalaci a kontrolu v mnoha průmyslových odvětvích.
Produkty VOLTCRAFT® jsou vyvíjeny v technologickém centru Conrad (CTC - Conrad
Technology Center) v Německu a zachovávají nejvyšší standardy kvality. Kromě toho
jsou dodržovány nejvyšší environmentální normy a směrnice RoHS v průběhu životního cyklu produktu. Tedy během výroby, provozu a likvidace.

Výhody:
Vynikající poměr cena / výkon
Široká nabídka produktů
3letá záruka výrobce
Nejvyšší přesnost a spolehlivost
Zkušenosti s použitím nejmodernějších technologií

Kompletní sortiment Voltcraft na velkoobchod.conrad.sk
Měření elektrických veličin
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Měření neelektrických veličin

Napájecí zdroje

Laboratorní měřicí přístroje

BENNING

Měřicí a revizní
přístroje BENNING
Zkoušečky napětí či sledu fází, digitální multimetry, ale i měřicí přístroje pro fotovoltaiku umožňují provádět
preventivní a servisní služby na velice vysoké úrovni. Společnost BENNING je také známá po celém světě
jako výrobce spolehlivých zdrojů pro telekomunikační, zdravotnický a IT průmysl.
Inovativní řešení a konzistence při zajišťování vysoké kvality produkce činí produkty společnosti BENNING
známými po celém světě. Návrh a implementace jsou přizpůsobeny požadavkům profesionálních uživatelů.
Zajistěte si efektivitu a rychlost díky měřicím přístrojům značky Benning!

Výhody:
Monitorování a kontrola pro minimalizaci prostojů
Bezpečnost při provozu - revize elektrických instalací podle DIN VDE 0100 a
mezinárodní normy DIN IEC 60364
Nižší provozní náklady díky řízení výkonnosti a životního cyklu
Měřicí přístroje speciálně určené pro fotovoltaiku
Ochrana životního prostředí díky ekologickému balení
Bezpečnost a spolehlivost instalací, systémů a zařízení
TIP

Podívejte se také na
nabídku měřicích kabelů
a adaptérů Benning!
Kompletní sortiment Benning na velkoobchod.conrad.sk
Digitální multimetry a proudové kleště

Testery elektrických instalací, VDE

Dvoupólové zkoušečky napětí

Zařízení pro fotovoltaiku
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GOSSEN METRAWATT

Gossen Metrawatt
- měřicí technika
pro průmysl
Společnost Gossen Metrawatt nabízí přístroje pro měření, testování nebo metrologii v oblastech elektrotechniky, průmyslu a zdravotnictví. Nabídka známého globálního výrobce je
doplněna o řešení pro správu energie. Gossen Metrawatt se
neustále zaměřuje na požadavky zákazníků a poskytuje inovativní řešení v oblasti měřicí techniky.

Kvalita, spolehlivost, bezpečnost, vývoj,
ergonomický design a snadné použití - Gossen
Metrawatt
Výhody:
Měřicí přístroje umožňují použití pro velmi specifické úkoly v oblastech telekomunikací, avioniky, automobilového průmyslu, medicíny. Dále pak i v extrémně náročných podmínkách, které vyžadují přesnost a
výkon
Výběr univerzálních měřičů z kategorií CAT I - CAT IV 600 V
Certifikace a normy: systémem managementu kvality podle DIN EN ISO 9001 a systém environmentálního
managementu podle DIN EN ISO 14001
Kalibrační certifikát DAkkS je standardně dodáván k multimetrům METRAHIT a také k mnoha testerům (v
souladu s normou ISO / IEC 17025: 2005)
Vysoká přesnost měření a odolnost
Německá kvalita

Kompletní sortiment Gossen Metrawatt naleznete na www.velkoobchod.conrad.sk
Multimetry, klešťové ampérmetry

Testery elektrických instalací, VDE

Testery izolace

Laboratorní zdroje

Elektronické zátěže

Elektroměry
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TEKTRONIX

Stolní zařízení Tektronix - řešení,
která urychlují testování a měření
Dynamicky se měnící svět techniky vyžaduje nejlepší vybavení k rychlému a přesnému měření. Pro ty, kteří navrhují, vyrábějí nebo opravují elektronická zařízení, je digitální osciloskop nepostradatelným nástrojem, který je
klíčem k přesným a náročným měřením.
Laboratorní řešení společnosti Tektronix zahrnují nejdůležitější zkušební a měřicí přístroje včetně osciloskopů,
napájecích zdrojů, multimetrů, generátorů funkcí, spektrálních analyzátorů a síťových analyzátorů.

Tvořte budoucnost s moderními řešeními společnosti Tektronix!
Výhody:
Osciloskopy pro různé aplikace: výzkum a vývoj, laboratorní práce, školení a vzdělávání
Několik analytických funkcí a nástrojů pro automatické měření, analýzu sériové sběrnice a nebo analýzu jitteru a
výkonu
Pokročilý software a vybavení modulem Wi-Fi
Efektivní ověření a ladění sériových sběrnic automobilů CAN, CAN FD, LIN, FlexRay, BroadR-Reach a MOST, které
umožňují rychlejší integraci technologií
Napájecí zdroje s vysokou úrovní výkonu

Kompletní sortiment Tektronix na velkoobchod.conrad.sk
Osciloskopy

Generátory funkcí

Stolní multimetry

Laboratorní síťové zdroje
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GREISINGER

Specialista v oblasti přenosných
měřicích přístrojů
Firma Greisinger, zaměřená na kompaktní konstrukce, se také stará o používání inovativních technologií a zachování
nejvyšší metrologické přesnosti u všech přenosných měřicích přístrojů.

Měření • Řízení • Regulace • Monitorování • Registrace
Výhody:
Individuální provedení teplotních čidel pro vysokou přesnost
Rychlé měřicí systémy založené na termočláncích Pt100 / Pt1000
Systém EASYBus - inteligentní, univerzální a ekonomické řešení pro průmyslové aplikace, vyvinuté a optimalizované ve spolupráci s významnými průmyslovými podniky
Kompaktní a odolná konstrukce
Ruční měřicí přístroje a snímače s vysokou přesností
Přístroje mohou být použity v prostředí s nebezpečím výbuchu (ATEX)
Vysílače a ruční měřicí přístroje s širokým rozsahem měření
Schopnost měřit pH, vodivost a kyslík v laboratorních a kontrolních aplikacích
Převodníky a měřicí přístroje pro různé tlakové rozsahy s rozlišením 0,1 Pa pro hydraulické měření při tlaku
1000 barů

Kompletní sortiment Greisinger velkoobchod.conrad.sk
Teplotní snímače a průmyslové teploměry

Manometry a barometry

Přístroje na měření vlhkosti

Panelové indikátory

Přístroje pro analýzu vody

Dataloggery
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FLUKE

Kompletní sortiment značky Fluke na
velkoobchod.conrad.sk

Fluke –
profesionální
diagnostika a
servis
Společnost Fluke je světovou jedničkou v oblasti výroby
a distribuce testovacích a měřicích přístrojů a softwaru.
Společnost založena v roce 1948 nabízí profesionální nástroje pro instalaci, údržbu a servis elektronických a elektrických systémů v průmyslu, energetice, lékařství, stavebnictví a el. instalacích. Samozřejmostí je přesnost a
vysoká kvalita.
Profesionální přístroje značky Fluke zaručují špičkovou kvalitu pro techniky, inženýry, elektrikáře, IT specialisty a instalátory sítí.

Termokamery

Multimetry

Klešťové multimetry

Stolní multimetry

Osciloskopy

Kalibrátory, kabelové testery

Testery izolací

Analyzátory sítí

Dvoupólové zkoušečky napětí

Testery elektrických instalací, VDE

Bezkontaktní zkoušečky a
multitestery

Testery a lokalizace kabelů

Přístroje pro měření vibrací

Měřiče zemních odporů

Dálkoměry

Příslušenství

Výhody:
Ukládání a sdílení dat (Fluke Connect®)
Bezpečnost a odolnost provedení
Velmi široká nabídka profesionálních produktů
v mnoha odvětvích
Inovativní software
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Termokamery

« Měřicí technika

Termokamera FLIR ONE PRO

Termokamera Seek Thermal Compact

• Rozsah měření teploty
-20 až +400 °C
• Rozlišení senzoru
160 x 120 pix

• Rozsah měření teploty
-40 až +330 °C
• Rozlišení senzoru
206 x 156 pix

Výškově nastavitelný konektor pro
komfortní připojení k mobilnímu zařízení. Funkce MSX - prolnutí reálného a
termo obrázku.
Technické parametry: Rozlišení senzoru: 160 x 120 pix · Teplotní rozsah: -20
až +400 °C · Frekvence obrazu: 8,7 Hz

Technické parametry: Rozlišení senzoru: 206 x 156 pix · Teplotní rozsah:
-40 až +330 °C · Ostření: manuální ·
Frekvence obrazu: 9 Hz · Rozm.: (d x š
x v) 45 x 20 x 18 mm · Hmotnost: 13 g.

Obj. č.
1558112
1558118
1558117

· Hmotnost: 36,5 g · Barevné palety: 9 ·
Rozm.: (d x š x v) 14 x 68 x 34 mm.
Rozsah dodávky: Termokamera FLIR
ONE PRO · Ochranné pouzdro.

Typ
ONE PRO iOS
ONE PRO Android MicroUSB
ONE PRO Android USB C

Obj. č.
1390536
1390537
1390538
1390539

Zorný úhel
36°
36°
20°
20°

Rozsah dodávky: Termokamera Seek
Thermal · Přenosné pouzdro.

Typ
Compact iOS
Compact Android
Compact XR iOS
Compact XR Android

Termokamera testo 868

Termokamera Fluke Ti450

•
•
•
•

• Frekvence obrazu 9 Hz
• Rozsah měření teploty -20 až +1200 °C
• Rozlišení senzoru 320 x 240 pix

Frekvence obrazu 9 Hz
Rozsah měření teploty -30 až +650 °C
Rozlišení senzoru 160 x 120 pix
S technologií testo SuperResolution
zajišťující rozlišení 320 x 240 pix
• Teplotní citlivost 100 mK

Technické parametry: Vnitřní paměť:
2,8 GB · Formáty ukládaných snímků:
.bmt a .jpg, možnost exportu do .bmp,
.jpg, .png, .csv, .xls.
Rozsah dodávky: Termokamera testo
868 s bezdrátovým Wi-Fi modulem
· Kabel USB · Síťový zdroj · Li-Ion
akumulátor · Profesionální software
· 3x štítek testo ε-Marker · Protokol o
kalibraci ve výrobě · Kufřík.

Obj. č.
1528584

Termokamera Flir ETS320
se stolním stojanem
•
•
•
•

displeje: 640 x 480
pix · Rozm.: (d x š x
v) 16,7 x 12,2 x 27,7 cm
· Hmotnost: 1,04 kg.
Obj. č.
1666315

Termokamera Fluke Ti400
• Frekvence obrazu 9 Hz
• Rozsah měření teploty -20 až +1200 °C
• Rozlišení senzoru 320 x 240 pix

Frekvence obrazu 9 Hz
Rozsah měření teploty -20 až +250 °C
Rozlišení senzoru 320 x 240 pix
Teplotní citlivost 0,06 °C

Vlastnosti: Infračervený detektor s
rozlišením 320 x 240 pixelů · Zorné
pole 45° · Kontrastní LCD displej o
úhlopříčce 7,62 cm nabízí okamžitý tepelný obraz · Termická citlivost (NEtD)
0,06 °C · Přesnost měření teploty ±3
°C · Velký rozsah teploty až 250 °C ·
Záznam standardních radiometrických
obrazů ve formátu JPEG · Software
FLIR Tools+ jako součást dodávky.

Technické parametry: Rozlišení senzoru: 320 x 240 pix · Teplotní rozsah:
-20 až +1200 °C · Rozsah nastavení
emisivity: 0,01 - 1 · Teplotní citlivost:
30 mK · Geometrické rozlišení (IFOV):
1,31 mrad · Základní přesnost ±2 °C ·
Barevné palety: 16 · Ostření: automatické · Min. zaostřovací vzdálenost: 15 cm
· Frekvence obrazu: 9 Hz · Rozlišení

Obj. č.
1548282

Vlastnosti: MultiSharp™ autofokus ·
Super rozlišení 640 x 480 pix · Tepelná
citlivost 30 mK · Krytí IP54 · Integrovaný laser a svítilna · Patentovaná
technologie prolnutí reálného a termo
obrazu IR-Fusion s režimem AutoBlend
· Dotykový LCD s rozlišením 640 x
480 pix · Možnost výměny objektivu
· Vyměnitelné akumulátory se zobrazením stavu nabití · Vytváření analýzy
softwarem a aplikací SmartView®,
které jsou součástí dodávky.

Obj. č.
1018777

Conrad nabídka

Prolnutí reálného a termo snímku
Termokamera Voltcraft PT-32
Vlastnosti: Manuální prolnutí reálného/tepelného
obrazu v rozsahu 0 - 100 % v krocích po 25 % ·
Nastavitelná kompenzace odrážené teploty pozadí
· Ruční korektura paralaxy při vzdálenosti od objektivu 0,5 - 3 m · Zobrazení min./max. bodů teploty
v obraze · 6 barevných palet · Nabíjení přes USB ·
Formát uložení snímků .bmp · LCD pro zobrazení
obrázků s rozlišením 320 x 240 pix · Nastavitelná
síla alarmu · Slot na microSD kartu · Nabíjení přes
mini USB.
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Technické parametry: Rozlišení senzoru: 32 x 31
pix · Teplotní rozsah -20 až 300 °C · Infračervené
spektrum: 6,5 - 15 µm · Frekvence snímkování 9 Hz
· Fixní ostření · Min. zaostřovací vzdálenost
50 cm · Tepelná citlivost 150 mK.
Rozsah dodávky: Pouzdro · Li-Ion akumulátor 3,7 V
· USB síťový adaptér · Stativ · Micro SD karta 4 GB a
SD adaptér · Nabíjecí kabel USB a Mini USB.

Obj. č.
1409526

Dokumenty k produktům naleznete na velkoobchod.conrad.sk v záložce „Ke stažení“

FLIR - pokročilá
termovize
FLIR nabízí kompletní řadu testovacích a měřicích přístrojů od profesionálních termokamer přes digitální a klešťové multimetry až po endoskopy a vlhkoměry. Přístroje jsou
vybaveny inovativní technologií a pomáhají diagnostikovat problémy.
Výhody:
Možnost předejití poruše měřeného zařízení, zvýšení úrovně bezpečnosti
Přístroje s měřením IGM™ (termogram) pro rychlé vyhledání potenciálního
problému
Vylepšení vytváření reportů
Více detailů díky skvělému rozlišení a podsvícení LCD
Termokamery s funkcí MSX umožňující větší detaily měřeného objektu díky prolnutí
klasického obrázku a termogramu
Kombinace měření teploty a elektrických veličin
Odolná konstrukce pro náročné aplikace

Jak pracuje IGM technologie?
Infračervené měření (Infrared Guided Measurement) využívá výkon termografického snímače FLIR Lepton®, který vám ukáže teplotní rozdíly ve snímané oblasti a vede k přesné
lokalizaci hledaného problému.

Kompletní sortiment produktů FLIR na velkoobchod.conrad.sk
Kompaktní termokamery

Termokamery

Multimetry, klešťové multimetry

Měření vlhkosti
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IR teploměry a příslušenství

« Měřicí technika

Infračervené teploměry Voltcraft
•
•
•
•

Max. měřená teplota 260 až 900 °C
Zaměřovací laser
Zobrazení max./min. hodnot
Podsvícený displej

Pyrometry Voltcraft mají kromě standardních funkcí měření rozsáhlé možnosti, které umožňují měření v průmyslovém prostředí.
Prostřednictvím IR senzoru je reakční doba bezkontaktního měření
do 1 sekundy. Funkce DataHold poté zajistí snadné odečtení
naměřené hodnoty.
Typ IR 900-30S vám umožňuje nastavení koeficientu emisivity
měřené plochy a u neznámých ploch je možné měření kontaktní
sondou typ K.
Typ IR-SCAN-350RH/2 identifikuje riziko vzniku plísní díky integrovanému senzoru vlhkosti, který umožní měření rosného bodu.
Typ IR 800-20D poskytuje nastavení mezních hodnot s optickou
signalizací při jejich překročení.
Obj. č.
100920
1405828
100917
1529790

Obr.
1
2
3
4

Typ
IR 900-30S
IR-SCAN-350RH/2
IR 800-20D
IR 260-8S SE

1

Stupeň emisivity
0,1 - 1,0
0,95 fix.
0,1 - 1,0
0,95 fix.

Infračervené teploměry Fluke 62 MAX
a 62 MAX+ byly vyvinuty speciálně pro
vaše pracovní požadavky a přinášejí
s sebou vše, co můžete očekávat
od odborníků na měřicí přístroje:
kompaktní rozměry, vysokou přesnost
a velmi jednoduché ovládání. Krytí
IP54. Odolnost zaručuje pádová zkouška do 3 m.
Vlastnosti: Ukazatel min./max./střední
hodnota/rozdílová hodnota · Přepínání
mezi °C/°F · Dvojitý zaměřovací laser
· Podsvícený displej · Alarm s nastavením mezních hodnot.
Technické parametry: Nastavitelná
emeisivita: 0,1 - 1,0 · Rozlišení teploty:
0,2 °C · Rozm.: (d x š x v) 175 x 85 x 75
mm · Napájení: 1 baterie AA (součást
dodávky) · Hmotnost: 255 g.
Optika
12:1
10:1

Rozsah teplot
-50 až +900 °C
-50 až +380 °C
-50 až +800 °C
-30 až +260 °C

Rozm. (š x v x h)
56 x 230 x 100 mm
168 x 82 x 58 mm
43 x 156 x 94 mm
33 x 133 x 80 mm

Infračervený teploměr ebro TFI 260
•
•
•
•

Optika 12:1
Rozsah měření -60 až +550 °C
Reakční doba 1 s
Emisivita 0,95 fix.

Obj. č.
1597716

Vizuální IR teploměr
FLIR TG165

Doba odezvy
< 300 ms
< 500 ms

• Optika 1:1
• Rozsah měření −33 až +500 °C
• Odolné kovové tělo s možností
zavěšení na klíče

12

Optika
30:1
20:1
20:1
8:1

nemovitostí, motorových vozidel, strojů nebo
kontrolu teploty v elektroinstalacích.

Infračervený teploměr TFI 260 měří
bezdotykově povrchové teploty pomocí
infračervené technologie. Místo měření
je ideálně označeno pomocí inovativního kruhového laseru s 8 body.
Nápomocné může být i podsvícení
displeje.
Technické parametry: Rozsah teplot:
-60 až +550 °C · Rozlišení teploty: 0,1
°C · Přesnost měření ±2 °C · Rozm.: (d
x š x v) 115 x 40 x 162 mm · Napájení:
baterie AAA (2x) · Hmotnost: 179 g.

Infračervený teploměr Voltcraft
MINI IR 10

Technické parametry: Rozsah teplot:
-33 až +500 °C · Stupeň emisivity:
0,95 fix · Základní přesnost: ±2 %, 2
°C · Optika: 1:1 · Reakční doba: 1 s ·
Napájení: baterie LR44 (2x) · Rozlišení
teploty: 0,1 °C · Rozm.: (d x š) 126 x 13
mm · Hmotnost: 42 g.

4

Typ IR 260-8S SE je základní model s
dostatečnými parametry pro rychlé a spolehlivé bezkontaktní měření např. při údržbě

Infračervené teploměry Fluke 62 Max
a 62 Max+

Obj. č. Typ
102268 MAX+
102267 MAX

3
2

Obj. č.
1367583

Rozsah teplot
-30 až +650 °C
-30 až +500 °C

Nový vizuální IR teploměr FLIR
TG165 vyplňuje velkou mezeru mezi
současnými bodovými teploměry a
FLIR termokamerami, a to zejména
svými speciálními vlastnostmi. Díky IR
modulu FLIR Lepton dokáže vizuálně
přímo na displeji zobrazit obraz měřené oblasti. Model TG165 umožňuje
lokalizovat místa s neobvykle vyšší
teplotou, spolehlivě naměřit příslušná
data a uložit je do paměti pro další
zpracování. Přístroj TG165 ukládá
snímky jednoduše a rychle. Lze je pak
pomocí SD karty nebo USB kabelu
přenést do počítače a použít pro
vypracování zápisu z měření.
Technické parametry: Zorné pole 50°
x 38,6° · Teplotní rozsah -25 až 380 °C
· Rozlišení 0,1 °C · Optika 24:1 · Nastavitelná emisivita 0,1 - 0,99.

Obj. č.
1270865

Dokumenty k produktům naleznete na velkoobchod.conrad.sk v záložce „Ke stažení“

Napájení
baterie 9 V
baterie 9 V
baterie 9 V
baterie 9 V

Měřicí technika »

IR kalibrátor Voltcraft IRS-350

IR teploměry a příslušenství

IR páska pro lesklé plochy, 10 m
• Samolepicí
• Emisivita: 0,95
• Odolnost vůči teplotám
až +250 °C

IRS-350 umožňuje kalibraci teploty
bezdotykových IR teploměrů.
Vlastnosti: Dvouřádkový displej · Regulace teploty řízená mikroprocesorem
· Možnost kalibrace kontaktních teplotních senzorů (max. Ø čidla 3 mm).

Technické parametry: Teplotní rozsah
50 až 350 °C · Plocha k měření: Ø 58
mm · Stupeň emisivity: 0,95 · Rozlišení
±0,1 °C · Přesnost: ±0,5 °C.
Obj. č.
101366

Hliníkový kufr s pěnovou hmotou
s rastrováním

Žáruvzdorná páska umožňující
bezdotykové měření povrchové teploty
lesklých povrchů nebo kovově lesklých
povrchů. Páska simuluje standardní
emisní stupeň 0,95. Díky tomu můžete
použít IR teploměr s pevně nastavenou

emisivitou pro měření na kovovém a
lesklém povrchu. Délka 10 m. Šířka
25 mm.
Obj. č.
102266

Pouzdro na opasek Flir
TA14 pro TG165

• Uzamykatelný třmínkový zámek
• Vyztužené rohy a hrany
• Vložku z pěnové hmoty lze
seříznout na míru

Praktický hliníkový kufr pro
uložení choulostivých předmětů a
technických přístrojů. Dolní vložku
z pěnové hmoty lze seříznout podle
přepravovaného předmětu, a zajistit
tak jeho optimální ochranu. Kufr je
opatřen dvěmi uzamykatelnými zámky
a vyztuženými hranami a rohy.
Rozsah dodávky: 2 klíče · Vložka
z pěnové hmoty na dně s možností

Pouzdro na opasek Flir TA14 pro TG165
vizuální IR teploměr.
seříznutí · Ochranná vložka z pěnové
hmoty ve víku.
Obj. č.
1433384

Velký univerzální kufr na měřicí
přístroje

Obj. č.
1270867

Polstrovaná brašna Fluke C115
• Kompatibilní s digitálními
multimetry řady Fluke 11x,
20, 70, 80, 170

• Vnitřní rozměry
60 x 220 x 360 mm

Stabilní plastový kufr k bezpečnému uschování cenných měřicích
přístrojů. S vložkou z pěnové
hmoty.
Technické parametry: Vnitřní
rozměry (š x v x h): 360 x 60 x 220
mm · Vnější rozm.: (d x š) 285 x 390
mm · Materiál: plast · Barva: černá.

Ochranné
pouzdro
pro TG165

Obj. č.
1270866

Pevná polyesterová brašna (600D) má
dvě polstrované přihrádky pro ochranu
dvou měřicích přístrojů, jako jsou
např. digitální multimetr a infračervený
teploměr, a kapsu pro měřicí kabely a
jiné příslušenství.
Vlastnosti: Nastavitelný polstrovaný
prostor s přepážkou pro ochranu dvou
měřicích přístrojů · Pevná polyesterová brašna typu 600D pro dlouhou
životnost.
Obj. č.
122925

Obj. č.
120498

Pouzdro Fluke C50
• Vhodné pro DMM
Fluke 110/111/112

Praktické pouzdro pro multimetry Fluke řady 110, 111, 112. Pouzdro poskytuje
prostor pro měřicí přístroj a měřicí
kabely. Materiál z umělé kůže pro
snadné čištění.

Objednávejte na velkoobchod.conrad.sk nebo e-mailem na velkoobchod@conrad.cz

Obj. č.
120541



13

Vlhkoměry materiálů

« Měřicí technika

Měřič vlhkosti stavebních materiálů
MF-100
• Pro měření všech druhů stavebních materiálů

MF-100 je určen speciálně pro rychlé
a snadné měření vlhkosti ve stěnách
a podlahách, a to zcela bez poškození
měřeného materiálu. Přístroj je vhodný
pro všechny druhy stavebních materiálů. Díky nastavitelné funkci alarmu při
dosažení min./max. hodnoty můžete
rychle a efektivně měřit vlhkost stavebních materiálů bez nutnosti sledovat
displej. Navíc má přístroj funkci Hold
pro krátkodobé uložení měření.
Vlastnosti: Nastavitelná funkce min./
max. · Funkce Hold · Akustický alarm
· Odolné provedení s pogumováním ·
Zobrazení indexu vlhkosti.
Technické parametry: Rozsah měření
0 - 100 % · Rozlišení: 0,1 digitů · Hloubka měření: 20 až 40 mm · Napájení:
3x baterie AAA.

Obj. č.
100880

Měřič vlhkosti dřeva Voltcraft FM-300
• Přesné měření díky
integrovaným
charakteristikám dřeva
• Zapichovací sonda do
tvrdého dřeva

Přesný měřič vlhkosti dřeva
s integrovanými charakteristikami dřeva. Možnost připojení zapichovací sondy do
tvrdého dřeva. FM-300 navíc
umožňuje měření teploty.
Vlastnosti: Vyměnitelné
měřící hroty · Měření vlhkosti
s automatickou teplotní kompenzací
(ATC) · Měření teploty · Odolné provedení s pogumováním.
Technické parametry: Rozsah měření
teploty: -20 až +200 °C · Rozsah měření vlhkosti: 6 - 99 % vol.

Rozsah dodávky: Voltcraft FM-300 ·
Baterie 2x AAA · Zapichovací senzor · Teplotní čidlo · Ochranný kryt · 10
náhradních hrotů.
Obj. č.
100845

Měřič vlhkosti dřeva a stavebních
materiálů testo 606-2

Měřič vlhkosti staveb a dřeva Extech
MO55

• Uložené charakteristiky pro dřevo a stavební
materiály
• Měření vlhkosti a teploty vzduchu
• Výpočet bodu tání a teploty odpařování
• Podsvícený displej

• Rychlé měření vlhkosti dřeva a
stavebních materiálů
• Kombinace dvou metod měření
• Rychlé nedestruktivní měření

Testo 606-2 měří vlhkost materiálů a
také teplotu a vlhkost vzduchu. Uložené materiálové charakteristiky pro
dřevo a stavební materiály usnadňují
měření, vlhkost materiálu se zobrazuje
v objemových procentech.
Vlastnosti: Vpichovací čidlo · Podsvícený LCD displej · Uložené charakteristiky
pro buk, smrk, modřín, dub, borovice,
javor, cementový potěr, beton, sádru,
anhydritový potěr, cementovou maltu,
vápennou maltu, cihly · Teplotní
rozsah -10 až 50 °C · Rozsah měření
vlhkosti dřeva a vzduchu 0 - 100 %
vol. · Jednotky měření: % (vlhkost
materiálu), %rH, td, wb, °C, °F.

Rozsah dodávky: Měřič vlhkosti ·
Ochranný kryt · Kožená brašna · 2x
baterie · Poutko na ruku · Tovární
kalibrační protokol.
Obj. č.
101404

Vlhkoměr Flir MR176 Plus s IGM™
• S IGM odhalíte i skrytou vlhkost
• Rychle objevíte problémy s vlhkostí,
které můžete začít včas řešit
• IGM technologie zahrnuje senzor
termovize 80 x 60 Lepton® který
na barevném displeji znázorňuje
potenciálně vlhká místa

Technické parametry: Měření vlhkosti
stavebních materiálů: 0 až 100 % vol.
Teplotní rozsah: 0 až 50 °C · Přesnost
teploty: ±0,6 °C · Napájení: Li-Ion akumulátor 3,7 V / 3 000 mAh · Spektrální
citlivost 8 až 14 μm · Zorné pole (š x
h) 51° x 38° · Citlivost < 150 mK · Min.
vzdálenost zaostření 10 cm.
Rozsah dodávky: Flir MR176 Plus ·
Vyměnitelný teplotní senzor a senzor
relativní vlhkosti MR01 · Externí senzor
MR02 · USB nabíječka · USB kabel.
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Vlastnosti: Zobrazuje vlhkost dřeva a
stavebních materiálů, jako jsou desky,
karton, omítka, beton a malta · Bezdotykové měření vlhkosti do hloubky
až 25 mm · Akustická signalizace
- frekvence tónu se zvyšuje s rostoucí
vlhkostí.
Technické parametry: Měření vlhkosti
dřeva: 5 až 50 % vol · Měření vlhkosti
stavebních materiálů: 1,5 až 33 % vol. ·
Přesnost měření vlhkosti dřeva: ±3 % ·
Napájení: baterie 9 V · Rozm.: (d x š x
v) 31 x 171 x 67 mm · Hmotnost: 123 g.

Obj. č.
1589964

Teploměr/vlhkoměr/tlakoměr
Greisinger GFTB 200
• Velmi vysoká přesnost měření
• Dále měří teplotu rosného bodu a
absolutní vlhkost
• Paměť pro min. a max. hodnotu

Obj. č.
1403763

Vlastnosti: Další zobrazení ostatních
měřených veličin, jako je například
teplota rosného bodu a absolutní
vlhkost · Akustická funkce alarmu ·
PC rozhraní (kabel a software není
součástí dodávky) · Funkce automatického vypnutí.
Technické parametry: Rozsah měření:
Teploty: -25 až +70 °C · Vlhkost: 0,0 až
100,0 % RH (doporučený rozsah: 11 až

90 % RH) · Tlak vzduchu: 10,0 až
1100,0 mbar · Základní přesnost měření: ±0,1 °C, 2,5 % r.
Obj. č.
649961

Dokumenty k produktům naleznete na velkoobchod.conrad.sk v záložce „Ke stažení“
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Anemometr PL-130 AN

Anemometr BL-30 AN

•
•
•
•
•

• Magnetické lopatkové kolo
• Automatické podsvícení
• Zjišťuje rychlost vzduchu v
m/s, ft/min, km/h, uzlech,
mílích/h

Měření rychlosti proudění
Měření průtoku
Měření teploty vzduchu
Podsvícený displej
Výsledky měření v různých
jednotkách

Přenosný anemometr umožňuje měření rychlosti větru a průtoku vzduchu
v různých jednotkách (5 jednotek
rychlosti proudění, 2 jednotky průtoku). Výsledky měření se zobrazují na
přehledném podsvíceném displeji.
Vlastnosti: Měření průtoku · Měření
rychlosti proudění · Měření teploty
vzduchu · Funkce Hold (m³/min nebo
m/s) · Min./max. a průměrné hodnoty
· Podsvícený displej · Automatické
vypínání.
Technické parametry: Rozlišení
průtoku: 0,001 až 100 m³/min · Rozsah
měření průtoku: 0 až 999900 m³/min

· Rozsah měření teploty vzduchu: -10
až +60 °C.
Rozsah dodávky: Anemometr se
senzorem · 3x baterie AAA.
Obj. č.
123400

Termický anemometr TESTO 405I,
Smart Probes
• Kompaktní profi přístroj z řady Testo Smart Probes pro použití
se smartphony a tablety
• Měření rychlosti proudění vzduchu, teploty a objemu průtoku
• Teleskopickou sondu lze vysunout až na délku 400 mm

Termoanemometr testo 405i je v kombinaci se smartphonem nebo tabletem
ideální měřicí přístroj pro měření
rychlosti větru, teploty a objemu průtoku. Je vybaven teleskopickou sondou,
která umožňuje flexibilní použití v
místnostech a kanálech. Pomocí chytrého zařízení s nainstalovanou aplikací
Smart Probes lze zjišťovat naměřené
hodnoty, snadno a rychle konfigurovat
objem průtoku a zároveň spolehlivě
vypočítat časové i bodové střední hodnoty. Nakonec můžete naměřená data
odeslat ve formátu PDF nebo Excel.
Ve spojení s teploměrem/vlhkoměrem
testo 605i je přístroj testo 405i vhodný

také pro nastavení chladicích
a topných systémů.
Technické parametry: Měřicí
rozsah proudění 0 - 30 m/s ·
Měřicí rozsah teploty: -20 až
+60 °C · Rozlišení rychlosti
větru 0,01 m/s · Výdrž 15 h.
Systémové požadavky: iOS
8.3 nebo novější · Android
4.3 nebo novější · Mobilní
zařízení s Bluetooth 4.0.
Obj. č.
1406223

Anemometr Extech 45158, 0,5 - 28 m/s
• Vodotěsný
• Skládací
• Dvojitá indikace

Rozkládací kapesní přístroj
k měření rychlosti a teploty
vzduchu, rel. vzdušné
vlhkosti, bodu tání a pocitové teploty
(Windchill). Vhodný pro nejnáročnější
podmínky.
Vlastnosti: Indikace rychlosti větru
m/s, km/h, uzly, míle/h, ft/min, Beaufort · Nastavitelný interval měření ·
Funkce Data-Hold · Snímač proudění
Ø 24 mm.

Technické parametry: Rozsah měření
rychlosti větru 0,5 - 28,0 m/s · Rozlišení rychlosti větru 0,01 m/s · Teplotní
rozsah -18 až 50 °C.
Obj. č.
122314

Praktický měřicí přístroj s lopatkovým
kolem a bezztrátovým magnetickým
snímačem. Zjišťuje rychlost vzduchu v
m/s, ft/min, km/h, uzlech, mílích/h a
zobrazuje je na podsvíceném displeji.
Vlastnosti: Zobrazení maxima a průměru · Četnost měření 1/s · Automatické vypnutí · Automatické podsvícení.

Anemometry

Obj. č.
123204

Anemometr / analyzátor vlhkosti
Extech AN310
• Lopatkové kolo o průměru 10 cm umožňuje
přesnější odečítání ve větších větracích
šachtách
• Rychlost vzduchu, proudění vzduchu,
relativní vlhkost, vlhká teplota a teplota
rosného bodu
• Integrovaná paměť pro naměřené
hodnoty, Min/Max a automatické vypínání

Měření rychlosti vzduchu, proudění
vzduchu, relativní vlhkosti, vlhké
teploty a teploty rosného bodu.
Technické parametry: Rozsah měření
rychlosti větru 0,2 - 30 m/s · Přesnost
±1,5 % · Teplotní rozsah -20 až +60 °C
· Přesnost ±0,6 °C · Vlhkostní rozsah:
0,1 až 99,9 % RH · Přesnost: ±3 % RH
· Vlhká teplota: -20 až +60 °C · Rosný
bod: -5 až +60 °C.
Rozsah dodávky: Anemometr Extech
AN-310 · Baterie · Pevný skořepinový
kufřík.

Obj. č.
1165262

Anemometr Beha Amprobe
TMA5, 1,1 - 20,0 m/s
• 2tlačítková obsluha
• Připojitelný externí snímač teploty
• Přesný termistorový senzor a kapacitní
snímač vlhkosti

Praktický přístroj pro měření rychlosti
proudění, teploty a vlhkosti vzduchu.
Díky svým kompaktním rozměrům
a pouze 2 tlačítkům umožňuje
jednoduchou manipulaci a je vhodný
pro použití v obytných, komerčních a
průmyslových systémech ventilace a
klimatizace.
Vlastnosti: Měření rychlosti vzduchu
(m/s) · Měření teploty · Měření vlhkosti
· Měření rosného bodu · Měření teploty mokrého teploměru (wet bulb) ·
Jednotky rychlosti vzduchu: m/s, km/h,
ft/m, m/h, knt (uzly), Beaufort (bf) ·
Automatický výběr měřicího rozsahu ·
Integrovaná paměť naměřených hodnot (Data Hold) · Funkce Auto Power
Off (vypínatelná).
Technické parametry: Rozsah měření
rychlosti větru 1,1 - 20,0 m/s · Teplotní

Objednávejte na velkoobchod.conrad.sk nebo e-mailem na velkoobchod@conrad.cz

rozsah 0 až + 50 °C · Vlhkostní rozsah
5 - 95 % · Napájení: baterie CR 2032.
Obj. č.
101304
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Testo – inteligentní
měřicí technologie
pro průmysl
Testo - jeden z předních světových výrobců přenosných a stacionárních měřicích přístrojů pro záznam a dokumentaci
teploty, vlhkosti a proudění vzduchu.
Specializuje se na komplexní řešení pro měření v oblasti HVAC-R (topení, větrání, klimatizace a chlazení) a ekologických technologií, při analýze výparů a kontrole kvality vnitřního ovzduší, jakož i při kontrole potravin a dalších
průmyslových aplikacích.
Výhody:
Odolné šasi - fungují dobře i v nejtěžších podmínkách
Konektivita - bezdrátové připojení k smartphonu nebo tabletu
Mobilní aplikace s přehledným měřicím menu umožňující rychlý servis
Inteligentní technologie - komplexní, užitečné a profesionální sady pro chladicí a topná zařízení
Flexibilita a pohodlí - neustálý přehled o naměřených hodnotách
Zabezpečení naměřených údajů

Kompletní sortiment testo na velkoobchod.conrad.sk
Měření teploty a termokamery

Měření vlhkosti

Měření proudění vzduchu

Analýza spalin

Měření tlaku

Monitorování a záznam údajů
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KERN

Váhy pro
laboratoře a
průmysl!

Kern - synonymum
přesnosti
Díky důslednému zaměření na potřeby zákazníků v kombinaci s novými, inteligentními nápady a nejnovější dostupnou
technologií vytváří Kern velmi kvalitní váhy, mikroskopy a refraktometry, které pomáhají zvyšovat produktivitu a
přesnost.
Výhody:
Všechny díly s ochranou IP65 - 68 jsou vyrobeny z nerezové oceli v jakostní třídě 1.4301 (DIN X5CrNi18-10)
Vlastnosti materiálu umožňují pracovat se systémem kvality podle standardu HACCP
Odolnost proti vodě, olejům, tukům, laku, prachu, nečistotám, mouce atd.
Nejvyšší optická kvalita skla a technologie používané při výrobě mikroskopů
Akreditace DAkkS DIN EN ISO / IEC 17025
Výroba průmyslových váhových systémů
Certifikovaný systém řízení jakosti DIN EN ISO 9001
Široký sortiment vah přizpůsobený pro práci v laboratořích, průmyslových závodech a potravinářském
průmyslu
Certifikace DIN EN ISO 13485 a 93/42 / EEC umožňující použití v lékařských podmínkách

Kompletní sortiment Kern na velkoobchod.conrad.sk
Balíkové váhy

Laboratorní váhy

Počítací váhy

Závěsné váhy

Kapesní váhy

Jeřábové váhy

Mikroskopy

Refraktometry
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Měření a analýza vibrací v
průmyslovém prostředí
Eliminace rizik u mechanických systémů, která mohou představovat nebezpečí při běžném
provozu strojů či technického vybavení, patří mezi nejdůležitější aspekty bezpečnosti v
průmyslu.
Příčiny mechanických vibrací
Vibrace v průmyslovém prostředí vznikají nejčastěji v důsledku těchto faktorů:
• Vůle v upevňovacích prvcích
• Nedostatečná přesnost při montáži zařízení
• Poškození ložisek
• Špatné vyvážení rotujících dílů
• Opotřebení materiálu

Dopad vibrací na průmyslové prostředí
Více než polovina neplánovaných odstávek je způsobena mechanickými závadami. Díky měření vibrací lze předem
zjistit možnost selhání konkrétního stroje. Vibrace totiž mohou být prvním příznakem závady a upozornit vás na
potenciální problém dříve, než u strojů zpozorujete další nestandardní projevy:
• Vysokou teplotu
• Vysokou spotřebu energie
• Znečištěné mazivo

Jaké jsou výhody systematického měření vibrací:
• Předvídatelnost – včasné varování vám poskytne prostor na naplánování opravy
• Bezpečnost – zařízení lze odstavit dříve, než nastane riziková situace
• Snížení počtu selhání způsobujících výpadky ve výrobě a nepříznivě ovlivňujících zisky
• Úspora nákladů díky prevenci oprav, eliminace zbytečných odstávek a nutnosti dokupování dílů
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Měřicí technika »

Přístroj pro měření vibrací VBM-80

Přístroj pro měření vibrací SDL800

• Externí senzor
• Výměnné sondy
• Frekvence vibrací
10 Hz - 1 kHz
• S dataloggerem

• Externí senzor s magnetem
• Frekvence: 10 Hz - 1 kHz
• Datalogger: 2000 hodnot

Přístroj VBM-80 slouží k
mechanickému měření
strojů a zařízení. Na
základě měření vibrací je
možno posuzovat stavy
opotřebení u zařízení,
jako je synchronní motor,
poruchy vyrovnání příp.
uvolněné díly. Měřicí
přístroj usnadňuje údržbu
a provoz.
Vlastnosti: Funkce Max Hold · Funkce
Data Hold · Osvětlený LCD · USB
rozhraní · Datalogger.
Technické parametry: Rozsah měření
zrychlení: 0,1 - 199,9 m/s² · Rozsah
měření vibrací: 0,001 - 1,999 mm.

Rozsah dodávky: Voltcraft VBM-80 ·
Snímač · Sonda dlouhá · Sonda krátká
· Magnetický adaptér · Pouzdro · USB
kabel · CD se softwarem · Baterie.
Obj. č.
1360001

Přístroj pro měření vibrací
Fluke 805FC

Vlastnosti: Nastavitelný interval
logování: 1 - 3600 s · Ruční uložení /
vyvolání až 99 naměřených hodnot
· Podsvícený LCD · Paměť min./max.
· Interní paměť a slot pro SD karty ·
Rozhraní RS232 · Funkce offsetu · Jednotky: zrychlení m/s², G, ft/s², rychlost
mm/s, cm/s, palce/s, přesah vibrací
mm, palce.
Technické parametry: Rozsah měření
zrychlení: 0,5 - 199 m/s²; 0,05 - 20,39
G; 2 - 656 ft/s² · Rozsah měření přesahu vibrací: 0,001 - 1,999 mm; 0,001 0,078 palců · Rozsah paměti SD karty:
1 GB - 16 GB · Zobrazovací interval 1 s ·
Nastavitelný interval logování: 0/1/2/5/1
0/30/60/120/300/600/1800/3600 s · Ø
snímače: 16 mm.
Rozsah dodávky: Extech SDL800 ·
Baterie · Snímač vibrací · Kabel snímače (1,2 m) · Magnetický nástavec · SD
karta 2 GB · Kufřík.

Měření vibrací

Obj. č.
103843

Přístroj pro měření vibrací
Extech VB450
• Pro frekvence od 10 Hz do 1500 Hz
• Externí senzor s magnetem

Vlastnosti: Inovativní design senzorů
redukuje odchylky měření, které jsou
ovlivněny úhlem měření nebo styčným
tlakem · Konzistentní kvalita dat v
oblasti vysokých i nízkých frekvencí
· Možnost exportu dat přes USB ·
Zobrazení trendů v programu Microsoft
Excel® pomocí předinstalovaných
šablon · Měření celkových vibrací (10
až 1000 Hz) pro zrychlení, rychlost a
vyosení, která zajišťuje širokou škálu
použití · Funkce Crest Factor+ umožňuje spolehlivé hodnocení stavu ložisek
pomocí přímého měření měřicími
hroty v rozsahu 4 000 až 20 000 Hz ·
Porovnání míry chybovosti a mezních
hodnot mechanických vibrací dle ISO
10816 a uložení výsledků do platformy
Fluke Connect Cloud.

Technické
parametry: Měřicí
funkce: akcelerace · frekvence ·
rychlost · chvění ·
teplota · Napájení:
2x Li-FE baterie AA
· Rozm.: (d x š x v)
241 x 71 x 58 mm ·
Hmotnost: 400 g.
Systémové
požadavky:
Kompatibilní
min. s iOS 8 nebo
Android™ 4.4.x.
Obj. č.
1380389

4kanálový měřič vibrací s
dataloggerem
Extech VB500

Technické parametry: Rozsah měření
zrychlení, výchylky vibrací, rychlosti:
0,1 - 199 m/s² · 1 - 199,9 µm · 0,1 - 199,9
m/s · Provozní teplota: 0 až +40 °C.
Obj. č.
1491923

Přístroj pro měření vibrací VBM-100
• Externí magnetický senzor
• Pro frekvence vibrací 10 Hz - 1 kHz
• Funkce dataloggeru

• 4x externí senzor s magnetickým
upevněním
• Pro frekvence 10 Hz - 1 kHz

Vlastnosti: Integrovaný datalogger s
2GB SD kartou pro 20 000 naměřených hodnot · Audio výstup pro připojení sluchátek · Nastavitelný interval
záznamu: 5 - 600 s · Ruční uložení /
vyvolání až 99 naměřených hodnot
· Paměť min./max. · Automatické
vypnutí · Integrované rozhraní RS232
· Funkce offsetu · Stativový závit na
zadní straně · Jednotky: zrychlení m/s²,
G, ft/s², rychlost mm/s, cm/s, palce/s,
přesah vibrací mm, palce.
Technické parametry: Rozsah měření
zrychlení: 0,5 - 199 m/s²; 0,05 - 20,39
g; 2 - 656 ft/s² · Rozsah měření vibrací:
0,001 - 1,999 mm; 0,001 - 0,078 palců
· Rozsah měření rychlosti: 0,5 - 199,9
mm/s; 0,05 - 19,99 cm/s; 0,02 - 7,87
palců/s · Zobrazovací interval 1 s ·

S měřicím přístrojem lze měřit
výchylku vibrací, rychlost vibrací
(nebo intenzitu) a zrychlení vibrací u
mechanických zařízení. Lze kontrolovat
zařízení jako například ventilátory,
čerpadla, kompresory, motory atd.

Nastavitelný interval záznamu: 0, 5, 10,
30, 60, 120, 300, 600 s · Ø snímače:
16 mm.
Obj. č.
103854

VBM-100 slouží k mechanickému
měření strojů a zařízení. Na základě
měření vibrací je možno posuzovat
stavy opotřebení u zařízení, jako je
synchronní motor, poruchy vyrovnání
příp. uvolněné díly. Tento měřicí přístroj usnadňuje údržbu a provoz.
Vlastnosti: Max-Hold · Data-Hold ·
Max. hodnota měření · LC displej se
sloupkovým diagramem · Rozhraní
RS232.
Technické parametry: Rozsah měření
zrychlení: 0,5 - 199 m/s²; 0,05 - 20,39 g;
2 - 656 ft/s² · Rozsah měření přesahu
vibrací: 0,001 - 1,999 mm; 0,001 - 0,078
inch.
Rozsah dodávky: Měřič VBM-100 ·
Senzor · Magnetický
adaptér · Kufr.

Objednávejte na velkoobchod.conrad.sk nebo e-mailem na velkoobchod@conrad.cz

Obj. č.
101368
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Kompletní sortiment
měřicích přístrojů na
velkoobchod.conrad.sk

Měření okolního prostředí
v průmyslových podmínkách
Získávání informací o okolním prostředí usnadňuje rozhodování o preventivních opatřeních
na výrobních linkách při řešení problémů s chlazením, závad na elektroinstalacích i úkolů
spojených s údržbou hal a skladů. Tyto druhy měření jsou spojené zejména s monitorováním
teploty a vlhkosti, někdy i tlaku. Často se také opomíjejí ta nejdůležitější měření související
s bezpečností a s riziky na pracovišti. Zmínku zasluhují zejména dva konkrétní parametry:
intenzita hluku a intenzita světla.
Měření intenzity hluku
Speciální skupinou neelektrických měřicích
přístrojů jsou měřiče intenzity hluku, které
se často používají ve výrobních halách, ve
strojírenství a při akustických měřeních v
jiných oborech. Měření intenzity hluku mají
velký význam pro dodržování bezpečných
pracovních podmínek definovaných příslušnými normami v oblasti bezpečnosti práce.
Měřiče decibelů používané v průmyslu i odborníky na akustiku disponují korekčními
filtry A a C, což umožňuje nejen testovat charakteristiky vnímané lidským sluchem, ale
také monitorovat zvuky pro lidi neslyšitelné.
Většina těchto typů přístrojů je vybavena
záznamníkem dat, který umožňuje shromažďovat výsledky měření, a také rozhraním pro přenos dat, např. USB portem,
což umožňuje přenášet naměřené hodnoty do PC.

Měření intenzity světla
Osvětlení je definováno jako využití uměle vytvářeného viditelného záření ke zviditelnění objektů či jejich okolí. Parametry osvětlení ovlivňují
nejen viditelnost, ale i komfort osob, které se ve
světle pohybují. V pracovním prostředí je intenzita světla chápána jako rušivý faktor a její nesprávné parametry mohou vést k únavě očí, očním
chorobám nebo vzniku či zhoršení očních vad.
Požadavky spojené s pracovním prostorem jsou obsaženy v normě pro osvětlení ČSN-EN 12464-1: 2004:
Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů.
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Z

ajištění vysokého standardu, spolehlivosti výroby a služeb, zlepšení efektivity
a účinnosti a tím i získání výhody na trhu vyžaduje měřicí vybavení ověřené a
certifikované v souladu s aktuálními normami, které jsou vydávány významnými
organizacemi.
Kalibrace DAkkS
DAkkS je národní akreditační orgán, který v souladu s nařízením (EC) č. 765/2008 a zákonem AkkStelleG působí ve
veřejném zájmu jako jediný poskytovatel akreditací na území Německa.
Institut DAkkS poskytuje akreditaci orgánům posuzujícím shodu (CAB). Výsledky kalibrace získané v jeho laboratořích jsou (díky mezinárodním dohodám a závazné normě o akreditacích DIN EN ISO / IEC 17025) uznávány
po celém světě. Certifikáty DAkkS jsou ideálním řešením pro všechny uživatele měřicích nástrojů, kteří vyžadují
obzvláště vysokou bezpečnost, přesnost a spolehlivost. Testovací vybavení je certifikátem DAkkS obvykle pokryto v
těchto oblastech:
• Tovární normy a standardy použití
• Vytváření zpráv odborníků
• Výzkumné laboratoře
• HACCP

Certifikáty ISO
Průmyslové předpisy, normy a směrnice pro léčiva (CFR, GMP), potraviny (HACCP) a motory (VDA, QS9000, ISO TS
16949), které regulují kontrolu a řízení kvality v daných oblastech. Pro všechny tyto směrnice a normy je nepostradatelným prvkem zavedení a udržování správy měřicího vybavení, a to včetně kalibrace.
Výsledkem kalibrace by měl být certifikát obsahující základní údaje o kalibrovaném zařízení, uživateli, metodě kalibrace a podmínkách při provádění kalibrace, deklaraci o koherenci měření a informace o výsledcích kalibračního
procesu.
Obzvláště vysoké nároky na certifikaci jsou stanoveny v automobilovém průmyslu, kde každá odstávka znamená
náklady navíc. Dodávání výrobků s náležitými schváleními je proto zejména v sektoru automobilového průmyslu
základním aspektem péče a úspěšné výroby.
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Comatec
Cotek
Dehner Elektronik
Delta Electronics
EA Elektro-Automatik
e-ast
Egston
elma TT
FG Elektronik
Gerth
GlobTek
Goobay
GW Instek
Hama
HN Power
HyCell
Idec
IVT
Mean Well
mgv
Murr Elektronik
Neutrik
Nextys
Palmer Audio
Phihong
Phoenix Contact
Protek
ProUser
PULS
Rigol
RIP Energy
Rohde & Schwarz
Sedlbauer
Siemens
Spitznagel
Statron
SunPower
TDK-Lambda
Technaxx
Thalheimer
TracoPower
TRU COMPONENTS
VOLTCRAFT
WAGO
Weidmüller
Weiss Elektrotechnik
Würth Elektronik
Zettler Magnetics

•

•

•

•
• •
• • •
•
•
• •
• • •
•

•

•

•

•
• • •
•
•
•
•
•

•
• •
•

Nástroje pro údržbu

Block

•
•
•
•
•
•
•

Napájecí adaptéry a USB nabíječky

Bicker Elektronik

Měniče

Ansmann

Transformátory

Napájecí moduly

•

AEG

Napájecí zdroje na DIN lištu nebo vestavné

NAPÁJECÍ
ZDROJE

•
•

•
•

• •
•
• • •
•
• •
•
•
• •
•
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
•
• •
•
•
•
•
• •
•
•
•
• •
•
• • •
•
•
•
•
•

NAPÁJECÍ ZDROJE
PULS

24

Weidmüller

25

Eaton

26

TDK-Lambda
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Více než 5000
napájecích zdrojů
v nabídce na
velkoobchod.conrad.sk

PULS - efektivita,
spolehlivost a výkon

Podívejte se na
řadu napájecích
zdrojů řady
DIMENSION!
• Výstup: 12 - 48 V
• Výkon: 80 - 960 W
• 1/3fázový nebo DC
vstup

Napájecí zdroje na DIN lištu
Vývoj velmi kompaktních a spolehlivých napájecích zdrojů je nejdůležitějším cílem pro vývojové specialisty společnosti
PULS. Napájecí zařízení díky velmi vysoké účinnosti umožňují použití v mnoha průmyslových odvětvích při zajištění
nejvyšší úrovně bezpečnosti.
Mnoho užitečných funkcí, maximální životnost a MTBF (Mean Time Between Failures) - to vše zajišťuje snadné a
bezpečné používání i v náročných aplikacích.
Široká nabídka produktových řad vám dává možnost zvolit ideální produkt pro vaši konkrétní aplikaci.

Automobilový průmysl Automatizace budov Energetika Strojírenství
Skladování Lékařská technika Železnice
Výhody:
Nejdelší životnost a nejvyšší hodnoty MTBF
Ochrana proti přepětí pojistkou
Odolnost vůči extrémním teplotám okolí a vysokým teplotním výkyvům
Nejmenší napájecí zdroje na světě na DIN lištu
Optimalizované chlazení
Maximální ochrana a bezpečnost díky mezinárodním certifikátům

Kompletní nabídku naleznete na velkoobchod.conrad.sk
1/3fázové zdroje na DIN lištu
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Záložní zdroje UPS

Redundantní moduly

DC / DC převodníky

Weidmüller – optimalizace
průmyslových připojení
Weidmüller vytváří prvky, které umožňují spolehlivý přenos energie, signálů a dat. S ohledem na složitost strojů a automatizačních systémů poskytuje komponenty, které umožňují integraci s různými aplikacemi a zjednodušují provoz průmyslových procesů. Konektory, kabely a moduly dálkového ovládání se úspěšně používají ve
strojírenském průmyslu, technologii procesů, energetice, dopravě nebo výrobě.
Výhody:
Jednoduchá montáž a obsluha v elektrických instalacích
Spolehlivé připojení vodičů
Vysoká odolnost vůči drsným průmyslovým podmínkám (vysoké teploty, vysoká vlhkost, silné vibrace)
Různé způsoby připojení: Push-In, šroubové svorky, pružinové svorky, IDC
Úspora místa v rozvaděči
Poskytuje:
• Flexibilitu návrhu
• Optimalizaci procesů
• Využití méně zdrojů
• Nejlepší spojení pro každou aplikaci!
• Konektory do PCB

Více než
22 000
systémových
komponentů!

Konektory do PCB

Řadové svorky

Průmyslové konektory

Relé

Napájecí zdroje

Kabely a příslušenství

Dálkové moduly údržby a
řízení

Ruční nářadí

PLC

Průmyslový Ethernet
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EATON

Eaton – bezpečné,
kompaktní a spolehlivé
řešení
Eaton - světový lídr v řešeních distribuce energie, který pomáhá při zvyšování
produktivity, bezpečnosti, spolehlivosti a efektivity. Komplexní nabídka hotových
řešení firmy Eaton vám zaručí správnou volbu pro váš projekt. Produkty společnosti Eaton jsou navržené s ohledem na výkon a fungují dobře i v náročných a
obtížných podmínkách.

Kompletní sortiment Eaton
na velkoobchod.conrad.sk
Výkonové stykače
a frekvenční měniče

Tlačítka, přepínače a ovladače

Automatizace

Výhody:
Snížení nákladů a prostojů stroje
Zkrátí dobu zapojení až o 85 %
Zvýšená účinnost a energetická úspora z hlediska hydraulického
a elektrického řešení
Konstantní výkon a nejvyšší spolehlivost
Maximální bezpečnost a ochrana zařízení

Řízení spotřeby energie

Motorové jističe s integrovanou ochranou proti zkratu
a přetížení motoru v jednom modulu
Snadné připojení řídicího a signalizačního zařízení

Instalační jističe
a proudové chrániče
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TDK-LAMBDA

Efektivní napájení v
průmyslu!

TDK-Lambda – spolehlivé napájení
pro vaše aplikace
Díky širokému spektru napájecích zdrojů AC-DC, konvertorů DC-DC a laboratorních napájecích zdrojů splňují produkty
společnosti TDK Lambda požadavky pro použití v průmyslových a automatizačních odvětvích, stejně jako pro zdravotnické technologie, telekomunikace, technologie měření a přenos dat. Řada standardních napájecích zdrojů a nestandardních řešení v oblasti napájecí technologie zahrnuje zařízení s výkonem od 1,5 W do 15 000 W.
Dnešní zkušební systémy a průmyslové procesy vyžadují stabilní a přesné řízení výstupního napětí a proudu během
provozu a neustálé sledování těchto parametrů. TDK-Lambda usnadňuje navrhování energetických systémů pro výrobní
a servisní společnosti a to jak v přípravné fázi, tak i v bezpečnostních testech.
Výhody:
Vysoká spolehlivost a kvalita
Možnost volby jednofázových a třífázových modelů
Uzavřené, open frame ale i modulární zdroje
Pracovní výška do 5000 m (u napájecího zdroje se stejnosměrným napětím)
Výstupní napětí do 1500 V, výstupní proud do 1000 A, rozsah výkonu 200 - 150000 W; IEEE, LAN a volitelné
samostatné analogové rozhraní (programovatelné napájecí zdroje)
Bezpečnostní schválení, včetně pro lékařský průmysl IEC60601-1, dodržování předpisů ErP, CEC, EISA a mnoha
dalších

Kompletní sortiment zdrojů TDK-Lambda na velkoobchod.conrad.sk
Vestavné síťové zdroje

Zdroje na DIN lištu

Laboratorní zdroje

Síťové adaptéry
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Axxatronic

•

Conitec
Conrad Components
Cypress Semiconductor

• •

•

• • •

Digilent
eBlocker
EDIMAX

•

Elnec
Embedded Artists

•
•

•

Goobay
HellermannTyton
H-Tronic
Iduino

•
•

•

•

Infineon Technologies
Intel
Joy-it

• • •

Kemo
Linear Technology
Looking Glass
MAKERFACTORY
Maxim Integrated
Microchip Technology

•

MikroElektronika
myAVR
Nexperia
NXP Semiconductors
Olimex
ON Semiconductor
pb patchblocks
Phoenix Contact
QuickCool
Raspberry Pi®

Round Solutions
Samsung ARTIK
Seeed Studio
Sens'it

Taskit

•

TEKO
Texas Instruments
TowiTek
Trinamic
Velleman
Würth Elektronik

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
• • • •
•

•
•

• •
•

•
•
•
•
•
•
•

Renkforce

SVS Nachrichtentechnik

•
•
•

•

Renesas

Silicon Labs

•
•

•

Fischer Elektronik
Hammond Electronics

•

•
•

Bosch Connected Devices and Solutions
Code Mercenaries

Krabičky pro jednodeskové počítače

Altera
Aurel

Vývojové sady

•
•
•

4D Systems
Analog Devices

Příslušenství pro jednodeskové počítače

Relé pro vývojové desky

Senzory pro vývojové desky

Zvukové moduly pro vývojové desky

Programovací zařízení

Moduly pro bezdrátový přenos

Kamerové a zobrazovací moduly

VÝVOJOVÉ KITY A
MODULY

•
• •
•

• •

VÝVOJOVÉ KITY A MODULY
Arduino

30

MAKER FACTORY

31

Raspberry Pi

32

Příslušenství pro vývojové kity

33

Více než 2000 produktů
pro vývoj a vzdělání

ARDUINO

Produkty pro
konstruktéry,
inženýry,
studenty a
vývojáře!

Arduino – moderní
technologie na dosah ruky

Elektroniku a svět mikrokontrolérů je možné prozkoumat díky vývojovým sadám Arduino. Ty vám pomohou vytvořit jednotlivé projekty v oblasti techniky. Kombinace učení a zábavy, to jsou desky Arduino, které podporují rozvoj takových
oblastí techniky, jako je inženýrství, internet věcí, robotika, umění, design, IT a mnoho dalších.
Vyberte si z více než 300 sad a vývojových systémů!

Vytvořte inovativní projekty, rozvíjejte další generace techniků!
9

6
7

1 Napájecí zásuvka 7 - 12 V/DC
2 Napájecí piny a reset

5

3 Analogové vstupní piny

8

4 Mikroprocesor ATMega 328
5 Zásuvka USB (typ B)

10

6 Tlačítko Reset
7 Konektor ICSP pro ATMega 16U2
8 ATMega 16U2 (z USB na sériové rozhraní)

4

9 Digitální piny I/O
10 Programování konektoru MCU (ICSP)

1
2

3

ARDUINO + IDEA = PROJEKTY BUDOUCNOSTI
30

MAKER FACTORY

MAKER FACTORY –
nekonečné možnosti
projektů!
Vytváření nových projektů spočívá v pochopení toho, jak fungují
objekty v kombinaci s technologickou vizí návrháře - to je
základem nové značky MAKERFACTORY.

Projektuj
Buduj
Testuj

Každý vynález začíná myšlenkou a projektem, který podporuje implementaci.
MAKERFACTORY pomáhá vytvářet inspirativní produkty, které vás povedou k růstu a experimentování.
Vytváříme produkty pro technology, programátory, vývojáře, techniky pracující ve
školách či na univerzitách a nadšence všech věkových kategorií.
Podívejte se na programovací desky, jednodeskové počítače s dalšími perifériemi,
nebo také na vzdělávací sady a pokročilé robotické komponenty.
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RASPBERRY PI

Raspberry Pi
– změňte svět
s počítačem o
velikosti kreditní
karty
Výkonné počítače Raspberry Pi jsou příležitostí k učení, řešení problémů a zábavě. Vytváření inovativních projektů je jejich charakteristickým znakem.
Raspberry Pi jsou počítače, které rozvíjejí tvořivost a jsou skvělé pro
získávání znalostí ohledně nových technologií. Díky nim je možné
mimo jiné vytváření domácích automatizačních systémů, provádění vědeckých experimentů a učení se prostřednictvím hry. Tím, že
se stanete členem komunity Raspberry Pi, můžete prezentovat své
vlastní projekty, sdílet nápady a pomáhat ostatním se učit od sebe
navzájem. Řešení problémů a vytváření nových projektů!

Seznamte se se světem programování, automatizace
a robotiky!
Výhody:
Možnosti vytváření open source systémů, jedinečných projektů
Široká nabídka příslušenství
Vysoká účinnost
Dostupnost velkého množství periferií včetně bezdrátového
komunikačního modulu (WiFi, Bluetooth)
Univerzální rozšiřující konektor, vzdálený přístup přes SSH, VNC
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Raspberry
Pi – vzdělání
prostřednictvím
tvoření!

Měřicí technika »

Krabička pro Raspberry Pi® RHSG-07
na DIN lištu
• Vysoce kvalitní krabička
na DIN lištu
• Kompatibilní s typy
Raspberry Pi® B+, 2B, 3B
a 3B+

Technické parametry: Rozměry (š x
v x h) 72 x 63 x 91 mm. Vhodné pro:
Raspberry Pi® 2B, 3B, B+, 3B+.

Příslušenství pro vývojové kity

Zesilovač HiFiBerry AMP-2, 60 W
• Výstupní výkon při
použití sterea až
60 W
• HD audio se
vzorkovací frekvencí
192 kHz / 24 bit
• Vhodný pro téměř
všechny pasivní
reproduktory
• Rozšířený rozsah
napětí
• Lepší napájení
připojeného
Raspberry Pi a
dalších zařízení

Obj. č.
1436758

Modul s displejem pro Raspberry Pi®
RB-TFT3.2-V2
• Kompatibilní se všemi verzemi
Raspberry Pi®
• Připojení přímo na piny GPIO
• Tři programovatelná tlačítka

Dva módy nastavení dotykového LCD,
buď se obraz duplikuje (jako HDMI),
nebo rozšíří.
Technické parametry: Rozlišení: 320
x 240 pix · Rozhraní LCD: SPI · Barvy:
65tis. · LED podsvícení · Kontrolér do-

Dobré zprávy pro všechny fanoušky
HiFi! Přichází nový a lepší zesilovač
HiFiBerry Amp2. Model Amp2 od společnosti HiFiBerry je dlouho očekávaným nástupcem oblíbeného zesilovače
HiFiBerry Amp+. Nový zesilovač tak
nyní poskytuje výkon 60 W a získal
tedy 10 W výkonu navíc oproti svému
předchůdci, který disponuje dvěma 25
W výstupy. Kromě toho nebude vaše
Raspberry Pi potřebovat vlastní externí
5V microUSB zdroj napájení, ale bude
napájené přímo přes AMP2. Dále tato
tykového displeje: XPT2046 · Připojení
k GPIO12, GPIO16, GPIO18.
Obj. č.
1380381

deska zesilovače disponuje maximální
vzorkovací frekvencí 192 KHz / 24
bit a je proto ideální i pro HD audio
systémy. Model Amp2 byl navržen pro
podporu reproduktorů s impedancí
4 - 8 Ω, takže ve spojení s Raspberry
Pi umožňuje rozeznít jakékoli pasivní
reproduktory. To ale stále ještě nejsou
všechna vylepšení. Amp2 má nyní
vyšší rozsah napětí od 12 až do 24 V.
Obj. č.
1611058

Rozšiřující deska pro Raspberry Pi® RB-Moto2
• Řídicí deska
pro 2 krokové
motorky

Krabičky pro Raspberry Pi® Hammond
Electronics

Tato sada pro Raspberry Pi A,
B, B+ se skládá z řídicí desky
a dvou krokových motorů.
Deska je sestavena a může být snadno
připojena k Raspberry Pi.
Obj. č.
1179471
1179469
1179468
1179470

Barva
transparentní
zelená
černá
modrá

Typ
1593HAMPICLR
1593HAMPIGY
1593HAMPIBK
1593HAMPITBU

Krabička Hammond Electronics pro
Arduino

Technické parametry: Barva: černá
Obj. č.
792911
792914
792918

Vhodné pro
Arduino Uno
Arduino Due
Arduino Mega

Typ
1593HAMUNOBK
1593HAMDUEBK
1593HAMMEGABK

Obj. č.
1274197

Rozšiřující deska pro pcDuino Joy-IT
RGB shield 40 LED
• RGB LED matice
s 40 LED diodami
• Čipová sada WS2812
• Barevné spektrum
16,7 mil. barev

Díky digitálnímu ovládání je možné
nastavit barvu pro každou LED zvlášť.
Lze tak vytvořit komplexní světelnou
show.
Technické parametry: RGB LED matice s 40 LED · Uspořádání: 8 x 5 · Přímé
připojení na desku Arduino · Typ čipu
WS2812 · Barevná hloubka až 16 mil.

Objednávejte na velkoobchod.conrad.sk nebo e-mailem na velkoobchod@conrad.cz

barev (256 stupňů jasu či barev) · Úhel
vyzařování: 120° · Svítivost: červená:
550 - 700 mcd, zelená: 1 100 - 1 400
mcd, modrá: 200 - 400 mcd.
Obj. č.
1503747
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Fischer
Hazet
Holzmann Maschinen
iFixit
Jokari

• • •
•
•
•
•

Knipex
KSS
Kunzer
Küpper
Laserliner
Leica Geosystems
Makita
Matador
Metabo
NWS

• •
• •

•

•

•

•

• •

Parat
Perel
Proxxon Industrial
Proxxon Micromot
Rennsteig Werkzeuge
Richco

•
•
•

Rothenberger
Stabila
Stanley
Star Tec
Steinel
Steinel Professional
tesa
TOOLCRAFT
TRU COMPONENTS
Uvex
Vigor
Vogt Verbindungstechnik
Wagner
WAGO
Weller
Wera
Wiha
Witte Werkzeug
Wolfcraft
Zircon

•
•

Rothenberger Industrial

•
•

•

• •
•
• •
•
•
•
•

• •
• •

•
•
•

•
•

• •
•
•

• •

•
• •

•
•

•

• • • • • • •
• •
•
•
•
•
•
•
•

• •
•

•
•

•
•
•
•

Dílna

Fein

•

Pájecí technika

Facom

•
• • • • •

Čisticí prostředky

Einhell
Exact

•
•
•
•
• • •
•
•
•
•
•

• •
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
•

Skladování nářadí

C.K.
Dremel

Ruční nářadí

Burg Wächter

•

Pracovní oděvy

•

Brennenstuhl

Měřicí nářadí

•

Zahradní nářadí

•

•

Čisticí nástroje

Bralo

Lepidla, pásky, suché zipy

BKL Electronic
Bosch

• •
•
•

Montážní a instalační materiály

Bessey

Elektrické nářadí

Bahco
Bernstein

Ochranné pomůcky

Alutec
AVIT

Příslušenství pro elektrické nářadí

NÁŘADÍ
A DÍLNA

•
• •

•

•

•
•

•
•

•
•
• •

• •

•
•

• •
•
•

•
• •

•
• • • • • • • • •
• •
•
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
•
•
• • •
•
• •
•

•

•

•

•
• •

•

•

•
•

•
•
•

NÁŘADÍ A DÍLNA
WERA
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Hazet

37

Wiha

38

Sady nářadí

39

Fein

40

Sady bitů

41

Knipex

42

Proxxon

43

Pájecí technika

44

Toolcraft

45

Pájecí stanice

46

Weller

47

Pájecí hroty

48

Příslušenství pro pájení

49

Téměř 80 000 nástrojů
pro dílnu a pájení

WERA

WERA – Top
provedení a kvalita
Ruční nářadí Wera zaručuje spolehlivost, inovaci a přesnost. Inovativní řešení a vysoce kvalitní nástroje značky Wera se používají
v průmyslových odvětvích, jako je stavebnictví, elektronika, automobilový průmysl nebo letectví. Ruční nářadí Wera je vyrobeno z
nerezové oceli, díky které zaručuje dlouhou životnost a je odolné
proti korozi. Vakuové vytvrzení umožňuje získat dostatečně vysokou tvrdost nástroje.
Široký sortiment více než 2000 produktů zahrnuje profesionální
vybavení pro servisní a montážní práce.
Výhody:
Přizpůsobení pro domácí aplikace, ale především různorodé
servisní a montážní práce
Zřetelné označení pro snadné vyhledávání v tašce s nástroji
Bezpečnost práce při 1000 V pro izolované šroubováky (dvoukomponentní izolace)
Pohodlná práce díky ergonomickému tvaru, hladkým a pevným částem rukojeti a protiskluzové
ochraně
Snadné manévrování v těžko dostupných místech

Prohlédněte si
sady nástrojů
Wera, tašky
a přepravní
pouzdra

36

Šroubováky

Nástrčné klíče

Ráčny

Kladiva

Kombinované klíče

Momentové klíče

Bity

Vrtáky

Sady nářadí

Hazet – spolehlivé řešení
dílny

Kompletní sortiment
na velkoobchod.
conrad.sk
Ruční nářadí

Společnost Hazet se může pochlubit sortimentem více než 3000 nástrojů. Od extraktorů až
po kleště, specializované nástroje používané všemi významnými výrobci automobilů, momentové klíče a nástrojové vozíky. Asi 75 % celého sortimentu je vyrobeno v Německu. Díky
nástrojům a dílenskému vybavení zajišťuje Hazet veškeré montážní a opravárenské práce
ve vysoké přesnosti a spolehlivosti.
Dílenské vozíky

Vyberte řešení, která zajistí bezpečnost a funkčnost!

Průmysl • Automobilový průmysl • Dílna
• Letectví a kosmonautika

Momentové klíče

Výhody:
Sortiment, který umožňuje výběr základních sad, ale také specializované
nástroje určené pro konkrétní práci
Odolnost, funkčnost a spolehlivost použití
Široká škála ručních nástrojů - od standardních modelových nástrojů až po
nejmodernější technologie

Pneumatické nástroje

Přesnost podporovaná dlouholetými zkušenostmi
DAkkS certifikát - vlastní kalibrační laboratoř DAkkS akreditovaná podle DIN EN
ISO / IEC 17025
Integrovaný systém řízení jakosti, prostředí a energie podle DIN EN ISO 9001,
DIN EN ISO 14001 a DIN EN ISO 50001

Speciální nástroje

Speciální nástroje pro opravy automobilů a nákladních automobilů
Přesnost všech výrobních procesů, včetně kování
Zkoušky zatížení a pevnosti, které zaručují dlouhodobou životnost
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Komfort a
pohodlí při
montážních
pracích!

WIHA – široká škála prémiových
nástrojů
Německá společnost Wiha je jedním z největších světových výrobců ručního nářadí. Specializuje se na navrhování
nástrojů, které mají za cíl zvýšit efektivitu práce a současně chránit zdraví uživatelů (certifikát AGR). Nástroje, které
společnost Wiha nabízí, se vyznačují inovativní technologií, ergonomií a bezpečností.

Více než 2000 ručních nástrojů společnosti Wiha!
Výhody:
Inovativní řešení (včetně rychlého elektrického šroubováku Wiha SpeedE)
Efektivnější a bezpečnější práce díky optimální ergonomii
Certifikace VDE
Přístup k hluboko umístěným šroubům díky tenké konstrukci a optimální délce čepele
Maximální přenos síly bez ztrát
Nástroje ESD splňují požadavky normy IEC 61340-5-1s

Info box

Kompletní sortiment Wiha na velkoobchod.conrad.sk

Elektrický šroubovák Wiha speedE®
na velkoobchod.conrad.sk!

Šroubováky

Kleště

Odizolovací nástroje

Bity

Štípací kleště

Sady nářadí
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Nářadí a dílna »

Sada nástrojů Wera Kraftform
Kompakt W 1, 35dílná

Rozsah dodávky: Rukojeť šroubováku Kraftform VDE · 12x vyměnitelná
čepel · Přidržovák na šrouby · Zkoušečka napětí, křížová 3 mm · Dvojitý
plochý klíč SW, 10 x 13 mm · Ráčna
Zyklop Speed 1/4” · Spojovací adaptér
Zyklop 1/4” · Prodlužovací nástavec Zyklop 1/4” · Nástrčné klíče SW 5,5 / 6 /
7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 mm · Univerzální
držák · 8 bitů.

Sady nářadí

Sada nářadí pro elektrikáře Wiha
VDE, 6dílná

Obj. č.
1457237

Sada nářadí Proxxon Industrial
23650, 43dílná

Základní vybavení pro
náročné profesionální
elektrikáře, obsahuje
kleště a šroubováky.
Ochranná izolace
umožňuje práci v blízkosti dílů pod
napětím do 1 000 V/AC. Rozměry
pouzdra: 30 x 15 x 7 cm.
Rozsah dodávky: Ploché šroubováky
3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 125 mm ·

Křížové šroubováky Phillips PH 1 x 80
/ PH 2 x 100 mm · Boční štípací kleště
160 mm.
Obj. č.
804280

Sada nářadí Knipex 00 20 13, 5dílná
• Profi sada pro vaši bezpečnost

Rozsah dodávky: 12
očkostranových klíčů:
SW 6 - 15/17/19 mm ·
Kombinované kleště
Knipex 180 mm · SIKO
kleště Knipex 240 mm
· Sada šroubováků
Proxxon Flex-Dot: plochý
8,0 x 1,2/5,5 x 1,0/3,0
x 0,5 mm/ křížový PH
2 · Šroubovák Stubby: křížový PH 1/
PH 2, plochý 5,5 x 1,0 mm · Auto
zkoušečka 12 V · Nástrčné klíče vel.
8/10/12/13/14/15/17/19/22/24 mm ·
Ráčna 12,5 mm (1/2”) · Kardanový
kloub · Prodloužení 125 a 250 mm
· Dlouhý T-držák · Nástavce na

zapalovací svíčky 16, 21 mm · 8dílná
sada klíčů s vnitřním šestihranem vel.
1,5/2/2,5/3/4/5/6/8 mm · Zámečnické
kladivo 300 g · Kufr.
Obj. č.
812580

Obj. č.
800136

Sada šroubováků Hazet 810SPC/6,
6dílná

Sada nástrčných klíčů a bitů Wera
Kraftform Kompakt Zyklop

Rozsah dodávky: Ráčna
Zyklop 6,3 mm (1/4”) x 152
mm · Bity délky 50 mm:
plochý: 5,5 mm, křížové
PH: PH 1 / PH 2 / PH 3,
křížové PZ: PZ 1 / PZ 2, vnitřní šestihran
SW 3/4/5/6 mm, TORX® T10 / T15 /
T20 / T25 / T27 / T30 · Prodloužení
vnitřního čtyřhranu 6,3 mm (1/4”) x 150
mm · Nástrčné klíče Zyklop 6,3 mm

Všechny nástroje jsou VDE zkoušeny
podle DIN EN 60900, kusová kontrola
ve vodní lázni při 10 000 V. Měkčená
žlutá část rukojeti pro velmi vysoký
utahovací moment. Pochromovaná
hlava kleští.
Rozsah dodávky: Boční štíp. kleště
160 mm pro měkký/tvrdý drát do Ø
4/2 mm · Úzké ploché kleště s ostřím
200 mm pro střední/tvrdý drát do Ø
3,2/2,2 mm · 2 ploché šroubováky 0,6
x 3,5 x 100/1,0 x 5,5 x 125 mm · Křižový
šroubovák PH 2 x 100 mm.

• Matně pochromovaná čepel
• Mořené hroty

(1/4”) 5,5/6/7/8/10/12/13 mm · Spojka
6,3 mm (1/4”) x 6,3 mm (1/4”), délka 37
mm · Pouzdro.
Obj. č.
824454

Rozsah dodávky: Ploché šroubováky:
0,5 x 3,0 x 80 mm, 0,8 x 4,0 x 100
mm, 1,0 x 5,5 x 125 mm, 1,2 x 6,5 x 150
mm · Křížové šroubováky Phillips: PH1
x 80 mm, PH2 x 100 mm.

Obj. č.
801418

Gola sada Toolcraft, 6,3 mm, 45dílná
• 20 bitů
• 1/4“ 6hranné hlavice, 17 ks
• Flexibilní prodloužení

Rozsáhlá sada nástrčných klíčů 6,3 mm (1/4”) z
chrom-vanadové oceli pro práci v dílně a domácnosti. Sada je dodávána v odolném kovovém pouzdře s
pěnovou výplní s výřezy na nástroje.
Vlastnosti: Ráčna, 72 zubů · 2komponentní rukojeť
· Funkce Quick Release pro rychlou a snadnou
výměnu nástavců stisknutím tlačítka · Flexibilní
prodloužení.
Rozsah dodávky: Ráčna 6,3 mm (1/4”) · Šroubovák
s upevněním 6,3 mm (1/4”) · Prodloužení 50 mm a

100 mm · Flexibilní prodloužení 150 mm · Kardanový
kloub · Univerzální T-kloub s upevněním 6,3 mm
(1/4”) · Hlavice s 6hranem: 12x krátký (4/4,5/5/5,5/6/
7/8/9/10/11/12/13 mm), 5x dlouhý (8/10/11/12/13 mm)
· Adaptér pro bity · 20x bity 20-25 mm: křížový PZ1/
PZ2/PZ3 · Křížový PH1/PH2/PH3 · Vnitřní šestihran
3/4/5/6 mm · Plochý 4/5,5/7 mm · TORX T10/T15/
T20/T25/T27/T30/T40 · Odolný kovový box s pěnou
pro pevné uložení nářadí.

Objednávejte na velkoobchod.conrad.sk nebo e-mailem na velkoobchod@conrad.cz

Obj. č.
826386
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Až 2000 druhů
elektrického
nářadí pro náročné
pracovní podmínky

FEIN – specialista v oboru pro
elektrické nářadí
Fein je výrobcem speciálního nářadí pro obrábění kovů, dřeva a kompozitních materiálů, a svojí kvalitou zajišťuje
plnou funkčnost i při intenzivním používání v nejtěžších podmínkách.

Vyberte správný nástroj pro vaše aplikace!
Kovoobrábění
•
•
•
•

Zpracování nerezové oceli
Broušení v obtížných podmínkách
Vrtání a frézování
Vytváření kovových konstrukcí

Renovace a údržba
•
•
•
•
•

Suché dokončovací práce
Povrchová úprava dřeva
Montáž dřevěných prvků
Práce na střechách a fasádách
Interiérová výstavba a renovace

Automotiv
•
•
•
•
•

Montáž skla
Montáž speciálních vozidel
Opravy
Průmyslová sériová montáž
Údržba lodí

Vrtačky, aku šroubováky

Úhlové brusky

Nástroje pro povrchovou úpravu nerezové oceli

Nástroje pro abrazivní obrábění

Elektrické pily

Příslušenství pro elektrické nářadí
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Nářadí a dílna »

Sada bezpečnostních a speciálních
bitů Proxxon 6,3 mm (1/4”), 75dílná

Rozsah dodávky:
Prodloužené bity 80 mm:
vnitřní šestihran SW
4/5 mm · Ploché bity s
drážkou NO. 6/8 · Křížové
PH 1/PH 2 · Ploché bity
3,0/5,5 mm · Bity Tri-Wing
TW1/TW2/TW3 · Bity
Torx TX10/TX15/TX20/
TX30 · Bity 25 mm: vnější
čtyřhran SQ 00/SQ 01/
SQ 02/SQ 03 · Clutch C1,
C2, C3 · Vnitřní šestihran
s otvorem, palcové: 2 mm
(5/64”) – 4 mm (5/32”) · Ploché s
drážkou NO.4 – 12 · Vícezubé bity XZN,
vel. 5/6/8 · Křížové PH0, 1, 2, PZ1, 2 ·
TORQ TS 6/TS 8/TS 10 · TRI-WING,
TW1 – TW5 · Vnitřní šestihran s

Sada bezpečnostních a speciálních
bitů, 75dílná
Rozsah dodávky: Prodloužené
bity 80 mm: vnitřní šestihran SW
4/5 mm · Ploché bity s drážkou
NO. 6/8 · Křížové PH 1/PH 2 ·
Ploché bity 3,0/5,5 mm · Bity
Tri-Wing TW1/TW2/TW3 · Bity
Torx TX10/TX15/TX20/TX30 · Bity
25 mm: vnější čtyřhran SQ 00/
SQ 01/SQ 02/SQ 03 · Clutch
C1, C2, C3 · Vnitřní šestihran s
otvorem, palcové: 2 mm (5/64”)
– 4 mm (5/32”) · Ploché s
drážkou NO.4 – 12 · Vícezubé bity
XZN, vel. 5/6/8 · Křížové PH0, 1,
2, PZ1, 2 · TORQ TS 6/TS 8/TS 10
· TRI-WING, TW1 – TW5 · Vnitřní
šestihran s otvorem, 25 mm, metrické,
2 – 8 mm · TORX® s otvorem TX 6 –
TX 40 · Pevné ocelové pouzdro.

otvorem, 25 mm, metrické, 2 – 8 mm
· TORX® s otvorem TX 5 – TX 40 ·
Ocelový box.
Obj. č.
826397

Sady bitů

Obj. č.
820952

Sada bitů Hazet BitE 2240N/51,
25 mm, 51dílná

Sada bitů Wera Tool Check PLUS,
legovaná nástrojová ocel, 32dílná

Rozsah dodávky: Ocelová
ráčna 1/4” pro hlavice a
bity · Ruční držák bitů 813
· Držák bitů 889/4 / 1K ·
Spojka 870/1 · Nástrčné klíče 8790
HMA SW 5,5/6/7/8/10/12/13 mm, délka
23 mm · 29x torzní bity: plochý 1 x 5,5
mm · křížový PH 2 x PH 1/3 x PH 2/1
x PH 3, PZ 1 x PZ 1/3 x PZ 2/3 x PZ 3 ·

Torx 10/15/20/25/30/40 · Torx Tamper
s otvorem 10/15/20/25/30 · 6hranná
hlavice SW 3/4/5/6/8 mm.
Obj. č.
1173656

Sada mikro bitů Wiha 7000SK65ESD,
65dílná
Rozsah dodávky: Ráčna 1/4” · Adaptér 6hran 4 mm - 1/4” · Prodlužovací nástavec 100 mm · Rukojeť
pro mikrometrické šrouby ESD
· Mikronástrčné klíče, metrické:
SW 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/5,5 mm ·
Mikronástrčné klíče, palcové: SW
5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32,
3/16, 7/32 · 45 mikrobitů: plochý
0,8/1,2/1,5/1,8/2/2,5/3/3,5/4 · Křížový
Phillips PH000/PH00/PH0/PH1
· Inbus metrický SW 0,7/0,9/1,3/
1,5/2/2,5/3/4 · Inbus palcový SW
0,050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64,
5/32 · Torx T 3/4/5/6/7/8/9/10/15/20 ·
Pentalobe TS 1/2/3/4/5/6.

Obj. č.
1347082

Rozsah dodávky: Sada 25 mm bitů:
Inbus 2/2,5/3/4/5/6 · Plochý 4/6/8/9 ·
Křížový 4x PH1/PH2, 3x PH3 · Křížový
2216 3x PZ1/PZ2, 1x PZ 3 · Torx 2223 T6/
T7/T8/T9/T10/15T/20T/T25/T27/T30/
T40 · Torx T10H/T15H/T20H/T25H/
T27H/T30H.

Obj. č.
1286587

Sada bitů Wera Kraftform
Kompakt 70 Allround, 32dílná

Univerzální držák a bity pochází ze
série Wera Professional a vyznačují
se vysokou zatížitelností a dlouhou
životností.
Rozsah dodávky: Tvarovaná rukojeť
s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor
· Univerzální držák Rapidaptor · 30 bitů:
3x křížové PH1/25, PH2/25, PH3/25 · 3x
křížové PZ1/25, PZ2/25, PZ3/25 · 1x Torx®
TX10/TX15/TX20/TX25/TX30/TX40 · 1x
Hex-Plus 4/5/6 · 1x plochý 0,6 x 4,5, 1,0 x
5,5, 1,2 x 6,5 mm.

Obj. č.
810151

Sada bitů Wera Kraftform Kompakt
100, 52dílná

Sada bitů Wera Bit-Safe 61 BiTorsion,
61dílná

Rozsah dodávky: Držák bitů
s rychloupínacím sklíčidlem
· Bity BiTorsion: plochý 5,5 x
0,8 / 5,5 x 1 mm · Křížový 2x
PH1, 4x PH2, 2x PH3 · Křížový
2x PZ1, 4x PZ2, 2x PZ3, Torx
2x T 10, 2x T15, 3x T20, 2x
T25, 2x T30, T40 · Bity Impaktor: křížový 2x PH2 / PH
3 · Křížový Pozidriv 2x PZ2
/ PZ3 · Torx T25 / T30 / T40
· Inbus SW 4/5/6 mm · Úhlový inbus
SW 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8 mm.

Rozsah dodávky: 60 bitů: ploché
5,5 x 0,8 / 5,5 x 1 / 6,5 x 1,2 mm ·
Křížové 3x PH1, 10x PH2, 2x PH3 ·
Křížové Pozidriv 3x PZ1, 10x PZ2,
2x PZ3 · Torx 3x T10, 2x T15, 4x
T20, 4x T25, 2x T30, T40 ·
Inbus SW 3x 2,5 / 3x 3 / 3x 4 / 2x
5 mm · Držák bitů s rychloupínacím
sklíčidlem.

Obj. č.
1428891

Objednávejte na velkoobchod.conrad.sk nebo e-mailem na velkoobchod@conrad.cz

Obj. č.
1428880
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KNIPEX

Kombinované kleště

Kleště a nástroje pro odstranění
izolace

Ploché a kulaté kleště

Štípací kleště

Samosvorné kleště

Kleště na pojistné kroužky

Štípací kleště čelní

Armovací kleště

Ruční nářadí Knipex je vytvořeno podle nejnovějších
technologií a postupů a v úzkém dialogu se zkušenými
uživateli. Díky použití speciálně vybraných ocelových
slitin jsou kleště určeny pro nejrůznější požadavky a
zatížení.

SIKA kleště

Speciální kleště

Nástroje Knipex jsou podrobeny intenzivním zkouškám v
podmínkách, které daleko přesahují standardní úroveň.
Materiály získají speciální strukturu v několika fázích tepelného zpracování za účelem dosažení optimálního poměru
tvrdosti a pevnosti. Díky tomu dosahují kleště KNIPEX vysoké spolehlivosti a trvanlivosti.

Nůžky na kablely

Pinzety

Krimpovací kleště

Sady kleští

Kufry s nářadím

Nástroje pro nástavce a bity

KNIPEX –
spolehlivost a
přesnost

Výhody:
Funkčnost, ergonomie a odolnost
Inovativní způsob přenosu síly - snadnější a
rychlejší použití
Mnoho funkcí v jednom nástroji
Lepší výsledky s menším úsilím

Osvědčená kvalita – Made in Germany

2000 ručních
nástrojů pro
profesionály!
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PROXXON

Proxxon – přesnost a
vysoká životnost
Společnost Proxxon se zaměřuje na výrobu vysoce kvalitních elektrických
nástrojů pro designéry, optiky, zlatníky, hodináře atd.
Zařízení značky Proxxon jsou přizpůsobena pro přesné úkoly s jemnými materiály a zajišťují tichý provoz bez vibrací.
Ruční nástroje jsou kované hlavně z chromované vanadové oceli, pečlivě
zpevněné a potažené ochranným povrchem (dvojitá vrstva niklu a matně
chromovaná povrchová úprava). Poskytují pohodlné a bezpečné uchopení
díky hladké a přesné povrchové úpravě.

Výhody:
Snadný výběr správného nástroje díky laserovému značení
Hodnoty přenosu točivého momentu, které výrazně překračují
hodnoty požadované normami DIN / ISO pro komfort a rychlost
během provozu
Minimální tolerance při nastavení požadovaná pro přesnou práci
Velký výběr vysoce kvalitních elektrických nástrojů

Profesionální ruční
nářadí

Elektrické nářadí a příslušenství
pro jemné práce

Kompletní sortiment Proxxon na velkoobchod.conrad.sk
Multifunkční nářadí

Obráběcí stroje

Horkovzdušné pistole

Mini brusky

Elektrické pily

Gola sady

Sady nářadí

Příslušenství pro elektrické nářadí
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Pájecí technika

« Nářadí a dílna

Conrad nabídka

Programovatelná odpájecí stanice řady WX
Odpájecí sada Weller WXDP 120
• Funkce set back
• Technologie Push-and-Pull
• Programovatelná inteligentní odpájecí pero WX

Odpájecí sada WXDP 120 s excentrickým uchycením. Odpájecí pero má nahřívací dobu jen 35
sekund a funkci set back. Technologie Push-andPull umožňuje změnu odpájecí kazety jednou
rukou.

Technické parametry: Doba nahřátí: 35 s · Provozní napětí: 24 V · Výkon (max.): 120 W · Regulace
teploty: +50 až +450 °C.

Páječka Ersa 0550MZ, 230 V, 550 W,
max. 600 °C

Tato páječka se
hodí zejména pro
pájení měděných plechů, instalační
práce, pájení kolektorů nebo pro
vyrovnávání karoserií a při vytváření
olověných vitráží.

Rozsah dodávky: Páječka Ersa
0550MZ · Poniklovaný pájecí hrot
552MZ, dlátko 35 mm · Stojánek.
Obj. č.
828475

Horkovzdušné pájecí pero
TOOLCRAFT ZD-8907, 230 V, 300 W

Obj. č.
588728

Páječka Toolcraft KB-200, 200 W
• Vhodná pro větší a
mechanické pájecí
práce

Tato vysoce výkonná ruční páječka se
hodí především pro ryze mechanické
práce při přípravě plošných spojů nebo
při práci s plechem.
Technické parametry: Rozm.: (Ø x d)
41,5 x 386 mm · Výkon (max.): 200 W ·

Rozsah teplot: max. 480 °C · Provozní
napětí: 230 V.
Obj. č.
1013226

Akumulátorová páječka
Engel B-50, 35 W, max.
350 °C
• Připraveno k pájení za 9 s

Toto horkovzdušné pájecí pero má teplotní rozsah 300 až 500 °C. Díky tomu
se skvěle hodí na smršťovací hadičky/
bužírky, k odpájení citlivých součástek
nebo k čištění 3D tiskáren. Uplatní se
ale i v řadě dalších oblastí použití, u
nichž je důležitý koncentrovaný tok
horkého vzduchu. Teplotu lze nastavit
na LCD displeji. Množství vzduchu je
možné regulovat pomocí různých hrotů, které jsou součástí dodávky. Pero je

vybaveno dvoukomponentní rukojetí,
která nabízí větší pohodlí a usnadňuje
manipulaci.
Vlastnosti: Zobrazení teploty hrotu na
LCD · Plynule nastavitelná teplota · S
vyměnitelnými hroty pro koncentrovaný tok vzduchu · Snadné ovládání.
Rozsah dodávky: Pájecí pero ZD-8907
· 3 výměnné hroty · Odkládací stojan.
Obj. č.
1521437

Pájecí pero s NiCd akumulátorem pro
snadnou práci ve špatně přístupném
prostředí bez rušivého kabelu. V praktickém plastovém kufříku pro servisní
techniky v oblasti elektroniky.
Vlastnosti: Připraveno k pájení za 9 s ·
Ukazatel kontroly nabíjení s ochranou
proti přebití · Blokování proti neúmyslnému zapnutí · Pájecí hrot odolný proti
opotřebení a oxidaci · Hmotnost 160 g
· Doba nabíjení 8h.
Rozsah dodávky: Páječka · Pájecí hrot
· Pájecí cín · Čisticí houbička · Nabíječka 230 V/AC · Přepravní kufřík.

Obj. č.
812242

Pájecí pero Weller WXP 80

Pájecí pero Weller T00529, 80 W

Pájecí pero 80 W, 24 V, topné těleso s
technologií Silver-Line.
Technické parametry: Provozní napětí:
24 V/DC · Výkon (max.): 80 W · Rozsah
teplot: +100 až +450 °C.

Páječka s technologií
Silver-Line s výkonem 80
W. Technologie vytápění s
velmi efektivním přenosem
tepla a proto je ideální
pro průmyslové aplikace.
Široká nabídka náhradních hrotů.
Výkon: 80 W.
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Obj. č.
1381170

Obj. č.
1596551

Dokumenty k produktům naleznete na velkoobchod.conrad.sk v záložce „Ke stažení“

NAŠE
Í
VLASTN
A
ZNAČK

Toolcraft –
síla a přesnost

LET ZÁRUKA NA
VYBRANÉ
PRODUKTY

Správné nástroje umožňují rychlejší a přesnější provedení všech prací - TOOLCRAFT nabízí ruční nářadí, kompletní sortiment pro pájení, spojovací materiály a měření
vzdálenosti, stejně jako kompletní technické vybavení.
TOOLCRAFT - nabízí vše potřebné pro použití jednotlivými uživateli, živnostníky a zaměstnanci v průmyslovém odvětví. Neustále
se rozvíjející, diverzifikovaný sortiment se vyznačuje vysokou kvalitou a vynikajícím poměrem cena / výkon. Tyto požadavky jsou neustále sledovány prostřednictvím řízení kvality, aby byl zajištěn profesionální
servis v dílně, ve výrobní hale a na elektro pracovištích!

Kvalita a nejlepší výkon
v každém detailu!
Výhody:
Všechny výrobky jsou vyrobeny z materiálů, které jsou v souladu s přísnými kritérii kvality
Toolcraft nabízí na vybrané ruční nástroje 10letou záruku
Alternativa ke značkovým produktům
Vynikající poměr ceny a výkonu
Komfortní a snadné použití

Ruční nářadí

Elektrické nářadí

Pájecí stanice

Pájecí pera

Příslušenství pro pájení

Spojovací materiál

Dílenské vozíky

Kufry na nářadí
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Pájecí stanice

« Nářadí a dílna

Conrad nabídka

Paměť pro pracovní parametry
Pájecí a odpájecí stanice Weller WXD 2010,
240 W
Série produktů WX byla rozšířena o novou pájecí
a odpájecí stanici WXD 2 a odpáječku WXDP 120.
Nová a všestranně použitelná pájecí a odpájecí
stanice pro profesionální práce na elektronických
zařízeních v průmyslové výrobě, opravárenství
a laboratořích. Stejně jako u všech nástrojů WX lze
parametry odpájení snadno naprogramovat a uložit
do paměti stanice. Funkce Power-Sharing umožňuje
individuální a flexibilní výběr WX nástrojů pro
každou oblast použití, max. do výkonu 255 W.
S dobou ohřevu pouhých 35 s nastavuje zařízení

WXDP 120 nová měřítka pro výkonné pájení
a odpájení.
Technické parametry: Rozsah teplot: +50
až +550 °C · Rozm.: (d x š x v) 170 x 151 x 130
mm · Provozní napětí: 230 V/AC · Množství
vzduchu (max.): 35 l/min · Výkon (max.):
240 W · Hmotnost: 3,2 kg.
Rozsah dodávky: 2kanálová pájecí a odpájecí
stanice WXD 2010 · Odpájecí pistole WXDP 120 a
bezpečnostní odkládací stojan WDH 70.

Analogová pájecí stanice Toolcraft
ST-80A, 80 W

Na pracovním místě
chráněném proti
vlivům elektrostatických výbojů lze využít
vysokoohmové 4mm
zásuvky pro vyrovnání
potenciálů. Suchá čisticí drátěnka
slouží pro očištění pájecího hrotu a
především pro udržení vysoké kvality
letování. Po straně se nachází odkládací mistička pro pájecí drát, náhradní
pájecí hroty aj.

Technické parametry: Výkon (max.):
80 W · Rozsah teplot: +150 až +450 °C
· Provozní napětí: 230 V · Rozm.: (d x š
x v) 150 x 160 x 113 mm.
Obj. č.
791785

Pájecí stanice Ersa DIGITAL 2000 A
Tech-tool
• 80 W

Vlastnosti: SENSOTRONIC- regulační
technika s PID
regulátorem · 4místný LED displej · Ochranná izolace,
antistatická dle MIL-SPEC/ESA.
Technické parametry: Páječka
Tech-tool 640 ADJ: 24 V/60 W · Topný
výkon/čas: 130 W/12 s (na 280 °C) ·
Hmotnost cca 50 g (bez přívodu).

Rozsah dodávky: Stanice DIG 203 A
· Páječka Tech-tool · ERSADUR pájecí
hrot 612 AD dlátový 1,6 mm · Odkládací stojánek A 42.
Obj. č.
812051

Pájecí stanice Weller WHS40, 40 W,
+200 až +450 °C
• Vhodná pro bezolovnaté
pájení
• Plynulá regulace teploty

Pracovní teplotu lze nastavit tak, že
citlivé součástky mohou být pájeny
bez nebezpečí přehřátí.
Rozsah dodávky: Pájecí stanice · Pájecí pero · Odkládací stojan s houbičkou
· Pájecí hrot Longlife 2,0 mm, dlátový
· Pájecí hrot z poniklované mědi 3,5
mm, dlátový · Odsávací lanko, šíře 2,2
mm · Pájecí cín 1,0 mm, 100 g.
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Obj. č.
830348

Obj. č.
588714

Pájecí stanice Ersa i-CON Nano, 80 W
• StandBy senzor
• Funkce kalibrace

Vlastnosti: Nastavení 3 pevných teplot · Funkce zablokování · Funkce Shut-down k
úspoře energie a prodloužení
životnosti pomocí softwaru.
Technické parametry: Výkon (max.):
80 W · Rozsah teplot: +150 až +450 °C
· Provozní napětí: 230 V · Rozm.: (d x š
x v) 145 x 80 x 103 mm.

Rozsah dodávky: Pájecí stanice i-CON
nano · Páječka i-Tool nano · Odkládací
stojánek 0A50.
Obj. č.
588374

Multifunkční pájecí stanice 3 v 1
Velleman LAB-1
• Pájecí stanice, síťový zdroj
a digitální multimetr

V této chytré kombinaci
pájecí stanice, napájecího
zdroje a multimetru máte
přehledně seřazeny a
vždy po ruce všechny
potřebné přístroje.
Vlastnosti: Velmi kvalitní analogová
pájecí stanice s keramickým topným
tělískem · Stabilizovaný síťový zdroj
s nastavitelným výstupním napětím ·
Digitální měřicí přístroj se standardními rozsahy měření, diodovým a
tranzistorovým testerem.

Technické parametry: Rozm.: (d x
š x v) 175 x 385 x 160 mm · Provozní
napětí: 230 V/AC · Výkon (max.): 48 W
· Rozsah teplot: +150 až +420 °C.
Obj. č.
588325

Pájecí stanice Weller WTCP 51
• V souladu s předpisy
• Princip magnastat

Nástupce osvědčené
pájecí stanice
WTCP-S s novým
designem. Funkce
dle osvědčeného
principu Magnastat.
Správné a konstantní pracovní teploty
dosáhnete jednoduchou výměnou
pájecích hrotů Weller Long Life. Pevné
uzemnění.
Technické parametry: Rozm.: (d x š x
v) 166 x 115 x 101 mm · Provozní napětí:
230 V/AC · Výkon (max.): 50 W · Max.
teplota: +370 °C.

Rozsah dodávky: Pájecí stanice
Magnastat PU T51 · Páječka TCP S ·
Pájecí hrot PT-B7 dlátový · Odkládací
stojánek s čisticí houbičkou.
Obj. č.
811807

Dokumenty k produktům naleznete na velkoobchod.conrad.sk v záložce „Ke stažení“

Vysoce kvalitní pájení!
Díky inovativním, specializovaným výrobkům a vysokým standardům kvality se společnost Weller stala klíčovým partnerem v elektrotechnickém průmyslu. Specializuje se na výrobu zařízení pro pájení, odpájení, pájení pomocí horkého vzduchu
a osazení BGA / QFP / SMT. Značka neustále vyvíjí nové výrobky a přizpůsobuje je
potřebám svých zákazníků.
Výhody:
Funkčnost, výkon a snadné použití

Kompletní sortiment na
velkoobchod.conrad.sk
Pájecí stanice

Servisní stanice

Rychlá obsluha a vynikající výsledky pájení díky snadné regulaci teploty a
vynikajícímu přenosu tepla
Všechny stanice Weller jsou vybaveny vhodnými prvky pro zajištění bezpečnosti práce s maximální flexibilitou
Plná kompatibilita všech zařízení Weller
Zaručená a stabilní kvalita - funkčnost topných těles se časem a opotřebením nemění

Odsávače kouře

Přesné nastavení teploty a její dodržení
Ochrana ESD umožňuje použití v ochranných zónách
Zaručená stabilní teplota pro spolehlivý proces pájení zvyšuje účinnost až o
50 %

Pájecí pera

Pájecí hroty

Záruka stabilní
teploty!
Pájecí příslušenství
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Pájecí hroty

« Nářadí a dílna

Náhradní pájecí hroty Toolcraft

Pájecí hroty ERSADUR typu 832

588338

588807

1665140

588326

Pájecí hrot pro plynovou páječku PT-509 a pro pájecí stanice HF (obj.č. 1662035/1
662036/1626065/1626066).
Obj. č. Tvar hrotu
588807 plochý
1665140 zkosený 45°

Typ
T01
HF-1,0-45

Velikost hrotu
7 mm
1 mm

Pájecí hrot pro použití v nepřetržitém
provozu, pro pájení vysoké kvality.
S galvanickou vrstvou železa a dodatečnou vrstvou chromu k ochraně před
korozí a oxidací. Výborný přenos tepla
Obj. č. Tvar hrotu
588338 dlátový, prodloužený
588326 dlátový, rovný

Délka hrotu
15 mm

Pájecí hrot XNT GW pro páječku
WXP 65

mezi topným tělískem a páječkou,
ideální proti přetížení a předčasnému
opotřebení. Nyní i v LF (Lead Free)
provedení, dimenzováno pro vyšší
pájecí teploty a delší životnost.
Typ
832 KD LF
832 ED LF

Velikost hrotů
2,2 mm
3,2 mm

Náhradní pájecí hrot Weller

Délka pájecího hrotu: 33
mm · Průměr hrotu: 2 mm.

Pájecí hrot pro Weller SP25.

Obj. č. Tvar hrotu
588744 zkosený 45°

Obj. č. Tvar hrotu
822896 tužkový

Pájecí hroty ERSADUR typu 832

588364

588302

Pájecí hrot pro použití v nepřetržitém provozu, pro
pájení vysoké kvality. S galvanickou vrstvou železa a
dodatečnou vrstvou chromu k ochraně před korozí a
Obj. č.
588364
588302
588314

Tvar hrotu
tužkový, prodloužený
tužkový
dlátový, rovný

Typ
832 UD LF
832 BD LF
832 CD LF

oxidací. Výborný přenos tepla mezi topným tělískem
a páječkou, ideální proti přetížení a předčasnému

588314

opotřebení. Nyní i v LF (Lead Free) provedení, dimenzováno pro vyšší pájecí teploty a delší životnost.

Velikost hrotů
0,4 mm
1 mm
2,2 mm

Pájecí hroty řady XNT pro pájecí pero WXP 65

588784

588627

588614
Obj. č.
588784
588614
588627
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Tvar hrotu
nůž 45°
oblý
oblý

Typ
XNT KN
XNT 1
XNT 1S

Velikost hrotu
2 mm
0,5 mm
0,2 mm

Dokumenty k produktům naleznete na velkoobchod.conrad.sk v záložce „Ke stažení“

Nářadí a dílna »

Třetí ruka s lupou Toolcraft ZD-10H

Suchý čistič „Dry Cleaner”

• Ø čočky: 90 mm
• 3násobné zvětšení
• Odolná kovová konstrukce

• K šetrnému jemnému očištění
pájecích hrotů
• Pro univerzální použití

Jemné očištění probíhá otřením nebo
otočením pájecího hrotu v kovové šponě. Je přítomna také tenká vrstva zbylé
pájky, která brání okamžité oxidaci
pájecího hrotu, na rozdíl od běžného
čištění houbou.
Technické parametry: Hmotnost: 57 g.

Příslušenství pro pájení

Obj. č.
588819

Vakuová pinzeta Soldavac LP 21
• Ideální ke zvedání a přemísťování SMT součástek
• Zabudovaný úschovný prostor v rukojeti

Univerzálně nastavitelný pomocník při
pájení a montáži s velkou skleněnou
lupou. Díky tomuto přípravku máte
volné ruce, protože tato pomůcka pro
pájení a montáž plošných desek drží

tyto desky nebo součástky naprosto
pevně.
Obj. č.
588225

Třetí ruka s lupou ze skla + 2dílná
sada pinzet + skalpel
• Ideální sada pro drobné
řemeslné práce a opravy

Vakuová pinzeta s aplikátorem tavidla
je dodávána se záznamovou jehlou,
9mm přísavkou a jednou plastovou
aplikační jehlou. Je vhodná ke zvedání a pájení SMT součástek. Pokud
chceme spojit více dílů, můžeme vložit
tavidlo do prostoru v rukojeti nebo ho
nanášet přímo na součástku. Pomocí 2

různých způsobů nanášení si můžeme
skvěle zvolit požadované množství tavidla. V rukojeti je zabudovaný prostor
na úschovu přísavky a aplikační jehly.
Rozsah dodávky: Vakuová pinzeta ·
Přísavka · Aplikační jehla.
Obj. č.
588711

Vakuová pinzeta Edsyn LP 200 Soldavac

Antistatická vakuová pinzeta LP 200
pro zvedání a osazování velmi citlivých
a malých součástek jako SMD, CMOS,
TTL a EPROM. Se 3 různými přísavnými nástavci.

Rám na
pájení PCSA s ESD
ochranou

Stojan z lité oceli zajišťuje stabilitu
lupy. Se dvěma krokosvorkami je
ideálním pomocníkem při práci na
malých deskách, se součástkami,
hodinami apod. Sada pinzet s kvalitním pogumováním, skalpel z vysoce
kvalitní SK-5 oceli vhodný pro řezání
papíru, kartonu a fólií.
Technické parametry: Čočka o Ø 60
mm · Zvětšení: 2,5násobné · Délka

pinzety : 115 mm (zahnutá) a 147 mm
(rovná) · Délka skalpelu: 142 mm ·
Šířka čepele: 9 mm · Počet čepelí: 5.
Rozsah dodávky: Třetí ruka s lupou
ZD-10D · Zahnutá pinzeta · Rovná
pinzeta · Skalpel s 5 čepelemi.

Obj. č.
1369222

Obj. č.
588136

ESD držák
pro DPS Spannfix
Bernstein 9-256

Obj. č.
1302208

Obj. č.
588396

Víceúčelový nerezový nástroj,
zahnutý hrot

Rozsah dodávky: Vakuová pinzeta · 3
přísavné nástavce.

Tento rám na pájení řady PCSA je ideální pomůckou při osazování a pájení
desek s tištěnými spoji. Rámeček lze
snadno a jednoduše demontovat a
následně opět složit v jiných kombinacích.
Rozsah dodávky: Rám na pájení · ESD
ochranná guma.
Obj. č.
588378

Objednávejte na velkoobchod.conrad.sk nebo e-mailem na velkoobchod@conrad.cz

Držák DPS
Spannfix
Bernstein
9-257

Obj. č.
1302209



49

• •
•
•
•
•
•

Bedea
Belden

•

Belkin
Bimed

•

BKL Electronic
C.K.
CellPack
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Cordial
Delock
Digitus
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Fibox
Goobay
HellermannTyton
Helukabel
Hicon
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Kabeltronik
Kash
Kopp
KSS
LappKabel
LogiLink
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MediKabel
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Nexans
Norma
Oehlbach
Panduit
PB Fastener
Phoenix Contact
Renkforce
Richco
Rittal
RST
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Sommer Cable
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Vivanco
VOKA Kabelwerk
Weidmüller
Wiska
XBK Kabel
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TE Connectivity
TRU COMPONENTS
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SpeaKa Professional
Telegärtner

•

• •
• •
•

Jednožilové vodiče, dráty a licny

• • •

•

Baude

BELI-BECO

Vícežílové kabely

Kabelové značení

Kabely pro modeláře

•

Speciální kabelové systémy

•

PC adaptéry a kabely

•

Kabelové spojky

Axing

•

AV kabely a adaptéry

AlphaWire

Upevnění a vedení kabelů

ABB

Kabely pro mobilní telefony

3M

Ochrana kabelů

KABELY A
VODIČE

•
•

•
• • • •
•
• •
•
• •

KABELY A VODIČE
LappKabel
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Kabely v metráži

53

BKL Electronic
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LAN kabely RJ45
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Kabely pro rozhraní
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Optické kabely a příslušenství

58

HellermannTyton

60

3M - Dual Lock System
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Kabelové můstky

62

Odizolovávací nástroje

63

20 000 kabelů a drátů
pro náročné aplikace!

LappKabel
– spolehlivé
kabelové
propojení
Lapp Kabel je jedním z předních dodavatelů integrovaných řešení v oblasti kabelových a propojovacích technologií. Společnost Conrad nabízí širokou
škálu produktů LappKabel, které zahrnují kabely, vodiče, průmyslové konektory, kabelové průchodky a
příslušenství. Výrobky německého výrobce jsou využívány v oblasti strojírenství, stavebnictví, ale i v potravinářském průmyslu nebo v energetice.

Kabely, které splňují
nejvyšší požadavky pro
použití v náročných
podmínkách!

Kompletní sortiment LappKabel na
velkoobchod.conrad.sk
Ovládací a připojovací kabely ÖLFLEX

Kabelové průchodky

Průmyslové konektory

Kabely a systémy pro přenos dat

Ethernetové kabely pro přenos dat

Optické kabely

Systémy pro správu a ochranu kabelů

Označovače kabelů

Příslušenství

Výhody:
Možnost stříhání kabelů na míru bez dodatečných
poplatků
Flexibilní možnosti balení: kabelové cívky (od 10
do 9 000 metrů)
Možnost stříhání kabelů na míru bez dodatečných
poplatků
Sortiment kabelů pro různé aplikační oblasti:
průmysl, lékařství, automobilový průmysl, multimédia a údržba
Dostupnost různých řad LappKabel: ÖLFLEX®,
Unitronic®, Skintop®, Fleximark®, EPIC®, atd.
Široká škála rozměrů - od Ø 0,08 mm² do 500 mm²
Kabely a příslušenství přizpůsobené pro práci v
drsném prostředí, vysokých teplotách a při speciálních aplikacích
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Kabely a vodiče »

Napájecí kabel s izolací ze skelných
vláken ÖLFLEX® HEAT 350 SC

Licna Multi-Standard SC 2.1
(4160701), černá

• Pracovní teplota -50 až +350 °C

• Pocínované měděné dráty

Použití všude tam, kde jsou extrémní
teploty: vysoké pece a tavení skla ·
Chemická a elektrárenská výstavba ·
Výstavba pecí · Výstavba osvětlení a
přístrojů. Typ lanka Zero-Flame 350
SC je vyroben z jemného vodiče z

poniklovaných měděných drátů speciálního fóliového vinutí. Izolace je z
skleněného vlákna a impregnovaného
pletiva skleněného vlákna.
Obj. č.
603703

Datový kabel UNITRONIC® LiYY
• DIN barevný kód
• Malý vnější Ø

Technické parametry: Jmenovité
napětí : 750 V · Kategorie: lanko/
licna · Bezhalogenový: Ne · Vnější
Ø: 4,90 mm · Barva: černá · Splňuje
RoHS: ano · Metrové zboží · Průřez: 1
x 6 mm² · Max. teplota: +70 °C · Typ
kabelu: Multi-Standard SC 2.1 · Izolace:
Specifický průchozí odpor: > 15 GOhm
x cm · Min. teplota: -40 °C · Vlastnosti:

Kabely v metráži

samozhášecí · odolné proti oleji ·
flexibilní provedení · harmonizovaný
· Zkušební napětí: 2500 V · Zkušební
značky: UL norma 1063 WTW, UL rec.
· Styl AMW 1015 · CSA: TEW · HAR:
H07V-K, X07V-K · (VDE 0281 / HD 21) ·
Normy: Norma (MTW) HAR/UL/CSA.
Obj. č.
603060

Vysokorychlostní datový kabel
EtherLine® P FLEX CAT.5e (2170284)
• Vnější plášť bez halogenů

LIYY komunikační vedení mají i přes
vysoký počet žil malé vnější Ø. Žilové
barevné kódování podle DIN 47100.
Licnový vodič z holých měděných drátů, izolace žil a vnějšího plášťe z PVC.
Žíly jsou stočeny ve vrstvách, kabel je
ohnivzdorný podle IEC 60332-1. Barva

křemenově šedá (RAL 7032).
Řídicí a signálová vedení elektroniky,
elektronické řídicí a regulační přístroje,
kancelářské stroje, váhy atd.
Obj. č.
602221

Dvojitá licna LiY-Z 49900173

EtherLine FD P CAT 5 je flexibilní vysokorychlostní datový kabel Category
5 z bezhalogenových materiálů. Toto
vedení je určeno pro použití v trvale

pohyblivých částech strojů v suchých a
vlhkých místnostech.
Obj. č.
604948

Vodič pro svařování elektrickým
obloukem Helukabel H01N2-D, 31003, 1 x 25 mm²

Obj. č.
608873

Obj. č.
1524968

Vysokoteplotní vodič Helukabel
HELUTHERM 400, 1x 2,50 mm²
• Teplotní rozsah -60 až +400 °C

Obj. č.
1524441

Vysoce flexibilní ovládací kabel
ÖLFLEX® CHAIN 808 CP
• Jmenovité napětí: 500 V
• Vnější průměr: 8,50 mm

Řídicí kabel ÖLFLEX®CLASSIC 110 SY
• Očíslované
• Vlastnosti odpovídají standardu VDE

Použití ve strojírenství, u topné a
klimatizační techniky. Také v oblastech
se zvýšenými nároky na mechanickou
odolnost. Určeno k pevné pokládce,
případně k flexibilnímu použití při zachování volného pohybu bez zatížení

tlakem. Zvýšená mechanická odolnost
díky ocelovému opletu. Vysoká elektrická bezpečnost díky zkušebnímu
napětí 4 kV.
Obj. č.
607255

Signalizační vnitřní kabel J-Y(ST)Y
• Instalační kabel podle normy DIN VDE 0815

Velmi flexibilní, stíněný ovládací kabel
s PVC izolací a PUR vnějším pláštěm
odolným vůči abrazi a olejům.

Obj. č.
607990

Koaxiální kabel RG178 B/U

Červené instalační vedení se používá
pro přenos signálu v suchých a vlhkých
prostorech.

Obj. č.
600763

Instalační kabel NYM-J 16000003
• Vnější průměr: 9,10 mm

Koaxiální RGB kabel je vhodný pro
nezkreslený, bezútlumový přenos
signálů s velkou šířkou pásma. Díky
konstrukci je výrazně odolný vůči
otřesům i proti externímu rušení. RGB

kabel se používá jako propojovací
kabel pro monitory.
Obj. č.
607348

Toto normované vedení je určené pro
pokládku na i pod omítku, do suchých
i vlhkých prostor. Uložení je možné
také do zdiva a betonu. Výjimku
tvoří přímé uložení do vibrovaného,

Objednávejte na velkoobchod.conrad.sk nebo e-mailem na velkoobchod@conrad.cz

dusaného nebo jinak zhutňovaného
betonu.
Obj. č.
600896
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1700 výrobků pro aplikace
vyžadující ochranu před
okolními vlivy!

Konektory a kabely v
průmyslovém standardu
BKL Electronic poskytuje konektory a kabely pro použití v náročných průmyslových
podmínkách. Dále také nabízí elektromechanické a nestandardní komponenty, které
odpovídají na aktuální požadavky trhu.

Kompletní sortiment
BKL Electronic na
velkoobchod.conrad.sk
Konektory

Vícežilové kabely

Všechny produkty jsou k dispozici v různých provedeních nebo na zakázku.
Jednožilové vodiče

Aplikace:
Automobilový průmysl • Energetické distribuční sítě • Letectví
a armáda • Procesní systémy • Agregáty, generátory, napájecí
kabely a elektrárny • Elektronika • Telekomunikace • Zdravotnický
a potravinářský průmysl

Výhody:
Možnost zakoupení téměř libovolné délky kabelů na zakázku nebo naměřených
zabalených kabelů

Anténní kabely

PC kabely, rozbočovače a adaptéry

Ochrana proti korozi, katodická ochrana
Široké možnosti aplikací
Dodržování mezinárodních specifikací a standardů, včetně CSA, Milspec
a UL 224 VW I
Možnost použití jak v nadzemních, tak v podzemních instalacích
Odolnost vůči nepřetržitým a vysokým provozním teplotám, tekutinám a většině
hydraulických kapalin a chemikálií
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Ruční nářadí

Kabely a vodiče »

Flexibilní síťové kabely RJ45 Renkforce

LAN kabely RJ45

Křížené kabely RJ45 Weidmüller

• Lze je položít i na problémová místa (např. pod koberec,
laminátovou podlahu nebo dekorativní lišty)
• Snadné označování
• Tloušťka pouze cca 1 mm
• Velmi malý poloměr ohybu

Zatrzask
zabezpieczający

Płaski

Miedź

Technické parametry: Specifikace: CAT 6A · Stínění: S/FTP · Typ
připojení: RJ45 (křížený) · Barva: šedá
Obj. č. Délka kabelu
202633 10 m

Pro bezproblémové pokládání v
místnostech. Kabel lze snadno ukrýt
pod kobercem, dveřními lištami,
laminátem nebo nástěnnými krycími
lištami. Díky tomu je tento flexibilní
síťový kabel skvělou alternativou k
Wi-Fi sítím. Výhody: žádné vyzařování
signálu, maximální bezpečnost, ale
především žádné omezení rychlosti.
Obj. č.
1383274
1383275
1383276
1383277

Délka kabelu
5m
10 m
20 m
30 m

Kategorie
CAT 6
CAT 6
CAT 6
CAT 6

202624 0,3 m

Má malý poloměr ohybu a není silnější
než 1 mm.
Technické parametry: Specifikace:
CAT 6 · Stínění: U/UTP · Typ připojení:
RJ45 · Počet konektorů A: 1 x · Vlastnosti: flexibilní provedení · s ochranou
· Forma: plochý · Bezhalogenový: Ne ·
Materiál vodiče: měď.
Stínění
U/UTP
U/UTP
U/UTP
U/UTP

Kabelový síťový buben RJ45 Goobay

202626 0,5 m
202627 1 m
202628 2 m
202629 3 m
202632 5 m
202634 15 m
202635 20 m

Vlastnosti
UL certifikace, odolnost
proti šíření ohně
UL certifikace, odolnost
proti šíření ohně
UL certifikace, odolnost
proti šíření ohně
UL certifikace, odolnost
proti šíření ohně
UL certifikace, odolnost
proti šíření ohně
UL certifikace, odolnost
proti šíření ohně
UL certifikace, odolnost
proti šíření ohně
UL certifikace, odolnost
proti šíření ohně
UL certifikace, odolnost
proti šíření ohně

Obj. č. Délka kabelu
1514374 50 m
1514413 90 m

AWG: 23/1 (solid) · Bezhalogenový: Ano
· Materiál vodiče: měď.

AWG
27/7
27/7
27/7
27/7
27/7
27/7
27/7
27/7
27/7

Síťové kabely RJ45 Digitus
Professional

Technické parametry: Specifikace:
CAT 5e · Stínění: SF/UTP · Typ připojení: RJ45 · Typ konektoru: rovný · AWG:

Technické parametry: Stínění: S/FTP ·
Typ připojení: RJ45 · Barva: oranžová ·

· Typ konektoru: rovný · AWG: 27/7 ·
Bezhalogenový: Ano · Forma: kulatý ·
Materiál vodiče: měď.

Obj. č.
1545594
1545615
1545640
1545742
1545744
1545755
1545757
1545758
1545762
1545776
1545802
1545803
1545844

Délka kabelu
0,5 m
2m
1m
2m
10 m
2m
5m
0,5 m
3m
1m
2m
3m
1m

Objednávejte na velkoobchod.conrad.sk nebo e-mailem na velkoobchod@conrad.cz

26/7 · Bezhalogenový: Ne · Materiál
vodiče: CCA.

Barva
černá
zelená
černá
černá
šedá
modrá
černá
červená
žlutá
žlutá
žlutá
šedá
šedá



55

Kabely pro zozhraní

« Kabely a vodiče

Conrad nabídka

Vynikající kvalita přenosu
HDMI 4k / Ultra HD připojovací kabel SpeaKa Professional

Technické parametry: Délka kabelu: 2 m · Barva:
černá · Stínění: pletivem a fólií · Vlastnosti: Audio
Return Channel · Ultra HD (4K) HDMI · Pozlacené
kontakty · AWG: 30 · Verze kabelu: Premium High

Mini HDMI High
Speed kabel SpeaKa
Professional, 1,5 m

Speed HDMI s Ethernetem · Směr toku signálu:
obousměrný (bi) · Materiál vodiče: měď · Rozlišení
videa: 3840 x 2160 pix.

USB adaptér Digitus
pro IDE a SATA

Obj. č.
1586034

Mini displayPort
adaptér Digitus pro
DVI
• Fólie a
opletení
• AWG 32

Pro přenos videa vysokého rozlišení a digitálního
vícekanálového audia pomocí jediného kabelu.
Vlastnosti: 720p: ano · 1080i: ano · 1080p: ano · 4k x
2k: ano · Vhodný pro 3D: ano · Kanál Ethernetu: ano
· Přenosová rychlost: > 10,2 Gb/s · Materiál vnitřního
vodiče: měď.
Obj. č.
325239

Rychlé čtení dat díky USB 3.0. S USB 3.0 dosáhnete
přenosových rychlostí až 5 GBit/s. To podstatně ulehčí kopírování velkých objemů dat. Kabelový adaptér
se skvěle hodí také pro testování disků. Kabelový
adaptér funguje i s USB 2.0, ale při nižší rychlosti.
Obj. č.
986317

Kable USB-C 2.0
Digitus, 1,8 m

Produlužovací kabel
D-SUB Digitus, 2 m
• Přiřazení pinů 1:1

Tento kabel s adaptérem Mini DisplayPort se výborně hodí pro spojení notebooku s výstupem Mini
DisplayPort s DVI monitorem nebo projektorem.
Vlastnosti: Počet žil: 20 · Konektor DVI 24+1.
Obj. č.
993753

Propojovací kabel
V-24/RS-232 Digitus,
3m
• Přiřazení pinů 1:1

Technické parametry: Připojení typu A: USB-C™
zástrčka · Připojení typu B: USB 2.0 zástrčka · Délka
kabelu: 1,8 m · Stínění: pletivem a fólií · AWG: 24/28
· Maximální nabíjecí proud: 36 W @ 12 V / 3,0 A ·
Materiál vodiče: měď.
Obj. č.
1414054

Adaptér LogiLink
USB 2.0 USB/
paralelní, černý,
1,8 m

Technické parametry: Připojení typu A: Centronics
zásuvka · Připojení typu B: USB 2.0 zástrčka ·
Délka kabelu: 1,7 m.
Obj. č.
990497
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Tento sériový/
paralelní
prodlužovací
kabel (25pin.)
je vhodný pro
prodloužení vzdálenosti mezi sériovými/paralelními
zařízeními.
Obj. č.
973647

SDI splitter Delock
93253
• Max. rozlišení
1920 x 1080 pix

Technické parametry: Podporované monitory: 8
· Počet vstupů: 1 x · Rozhraní (vstup): SDI · Počet
výstupů: 8 x · Rozhraní (výstup): SDI · Napájení: přes
napájecí zdroj do zásuvky · Rozm.: (š x v x h) 257 x
26 x 133 mm · Rozlišení (max.): 1920 x 1080 pix.
Obj. č.
1298029

D-SUB kabel pro tiskárny je vhodný k připojení
tiskárny se sériovým 25pin konektorem D-Sub.
Obj. č.
990762

DisplayPort
rozbočovač club3D
CSV-5200

Technické parametry: Podporované monitory: 2
· Počet vstupů: 1 x · Rozhraní (vstup): DisplayPort ·
Počet výstupů: 2 x · Rozhraní (výstup): DisplayPort ·
Přepínací funkce: automatika · Napájení: bez napájení · Rozlišení (max.): 1920 x 1080 pix.
Obj. č.
1313655

Objednávejte na velkoobchod.conrad.sk nebo e-mailem na velkoobchod@conrad.cz

Kabely a vodiče »

Adaptéry

Adaptérové kabely Renkforce, IDE / SATA, 15 cm
• Připojení zařízení SATA k IDE síťovému zdroji
• Pozlacená SATA zásuvka

Technické parametry: Barva: černá · červená · žlutá · Stínění: bez stínění · Použití kabelu: napájecí · Forma:
kulatý · Materiál vodiče: měď.
Obj. č.
1391544
1386532
1391053
975476
1404052
973680
1391527
975501
1396406

Typ připojení
SATA, IDE
SATA, IDE
SATA, IDE
SATA, IDE
SATA, IDE
SATA, IDE
SATA, IDE
SATA, IDE
SATA

Počet svorek B
1x
1x
2x
1x
2x
2x
1x
1x
2x

Délka kabelu
0,15 m
0,15 m
0,16 m
0,15 m
0,20 m
0,46 m
0,12 m
0,20 m
0,15 m

Kabely SATA Renkforce
RF-4174584/87

Typ konektoru
rovný
jednostraně zahnutý
rovný
rovný
rovný
jednostraně zahnutý
rovný
rovný
rovný

Vlastnosti
pozlacené kontakty
pozlacené kontakty
pozlacené kontakty
pozlacené kontakty
pozlacené kontakty
pozlacené kontakty
pozlacené kontakty
pozlacené kontakty

Provedení
adaptér
adaptér
Y adaptér
Y adaptér
Y adaptér
Y adaptér
adaptér
Y adaptér
Y adaptér

Kabely Delock Mini SAS HD SFF-8644
• Rychlost přenosu dat až 12 Gb/s

Obj. č. Délka kabelu
1298112 1 m
1298113 2 m

Technické parametry: Kategorie: kabel pro pevný
disk · Typ připojení: SAS · PAWG: 28 · Použití kabelu:
pevný disk · Forma: kulatý.
Technické parametry: Typ připojení: SATA III
zásuvka 7pólová · Stínění: foliové stínění · Vlastnosti:
flexibilní provedení · AWG: 28 · Použití kabelu: pevný disk · Materiál vodiče: měď · Forma: plochý.
Obj. č. Délka kabelu
1391528 0,50 m
1391529 1 m

Kable Delock
1xSAS>4xSATA
• 1x zásuvka mini SAS (SFF-8643) 4x zástrčka SATA 7pol.
• Délka kabelu: 0,5 m

Adaptér pevného
disku USB 2.0
>Micro SATA
Renkforce
Umožňuje snadné
použití disků SATA
přes port USB.
Napájení pomocí
kabelu USB. Ideální pro pevné disky. Podporuje SATA
I a SATA II.
Obj. č.
976190

Převodník LogiLink
SATA>IDE

Adaptér pevného
disku 2x eSATA
7pol.> 2x SATA
Goobay

2x zásuvka eSATA 7pol. 2x zástrčka SATA 7pol., délka 0,50 m.
Obj. č.
986278

Dokovací stanice pro pevné
disky SATA, USB 3.0,
Renkforce RF-3039990/75
• Funkce pro klonování dvou HDD nebo SDD
pevných disků bez použití PC
• Umožňuje externí připojení disků k počítači

Obj. č.
1298104

Datový adaptér Renkforce
pro IDE pevné disky
notebooku RF-4212162
• Datový a napájecí adaptér pro
6,35cm (2,5”) IDE pevné disky
• Napájení pomocí IDE zástrčky 4pin.

Technické parametry: Připojení typu A: SATA zástrčka 7-pólová · Připojení typu B: IDE zásuvka 40pólová
· Napájení: IDE.
Obj. č.
971941

Adaptér Renkforce pro
připojení bezdrátového
modulu M.2 do slotu
Mini PCIe

Adaptér umožňuje připojení 6,4cm (2,5”) IDE
pevného disku k 40pól. IDE kabelu a 8,9cm (3,5”)
síťovému zdroji.
Obj. č.
1404054

Technické parametry: Připojení typu A: mini PCI
Express · Napájení: není zapotřebí

Vlastnosti: Max.
rychlost: 5 Gbit/s
Tlačítka pro
vysunutí disku,
LED ukazatel napájení a datového přenosu.
Technické parametry: Připojení (PC): USB 3.0 ·
Připojení (HDD): SATA · Kapacita paměti max.: 8 TB
(4 TB na každý pevný disk).
Rozsah dodávky: Dokovací stanice · Napájecí adaptér (12 V / 2 A) · Kabel USB 3.0 (0,9 m).
Systémové požadavky: Windows® XP (Home, Pro, s
SP1, SP2, SP3, pouze 32 bit), Vista (32bitový a 64bitový), 7 (32bitový a 64bitový), 8, 8 Pro · Windows® 10.

Obj. č.
1543448

Aktuální ceny najdete na webových stránkách na www.velkoobchod.conrad.sk

Obj. č. Podporovaná úložiště
1013330 6000 GB
1013325 4000 GB

Hmotnost
412 g
417 g
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Optické kabely
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Optické kabely Renkforce RF-330

Optické kabely Renkforce LC/SC

Technické parametry: Kategorie:
optické vlákno kabel se zástrčkou
· Počet konektorů A: 1 x · Připojení
typu A: zástrčka LC · Svorka B počet:
1 x · Připojení typu A: zástrčka LC ·
Typ vlákna: 50/125µ · Kvalita vláken:

Technické parametry: Kategorie:
optické vlákno kabel se zástrčkou ·
Typ připojení: optické vlákno · Počet
konektorů A: 1 x · Připojení typu A:
zástrčka LC · Svorka B počet: 1 x · Připojení typu A: zástrčka SC · Typ vlákna:

Obj. č.
1650917
1650915
1650916

Multimode OM2 · Typ propojky:
Duplex · Barva: oranžová · Balení: 1 ks
· Typ konektoru: rovný · Vlastnosti: bez
halogenů · Kabelové použití: optické
vlákno · Provedení: kabel se zástrčkou
· Forma: kulatý.

Délka kabelu
1m
2m
3m

Obj. č.
1650927
1650923
1650926

Optické kabely Renkforce s LC konektory,
50/125 µ, Multimode OM4

Technické parametry: Typ vlákna:
50/125µ · Kvalita vláken: Multimode
OM4 · Typ propojky: Duplex · Barva:
Obj. č.
1650928
1650925
1650924

purpurově červená · Typ konektoru:
rovný · Vlastnosti: bez halogenů ·
Provedení: kabel se zástrčkou · Forma:
kulatý.

50/125µ · Kvalita vláken: Multimode
OM3 · Typ propojky: Barva: tyrkysová
· Balení: 1 ks · Typ konektoru: rovný ·
Vlastnosti: bez halogenů · Kabelové
použití: optické vlákno · Provedení:
kabel se zástrčkou · Forma: kulatý ·
Materiál vodiče v kabelech: optický.

Délka kabelu
1m
2m
3m

Optické kabely Telegärtner LWL

Technické parametry: Typ konektoru: rovný · Vlastnosti: duplex · Forma: kulatý.
Obj. č.
1542142
1542190
1542238
1542198

Délka kabelu
1m
2m
3m

Typ vlákna
50/125µ
50/125µ
50/125µ
9/125µ

Kvalita vlákna
Multimode OM2
Multimode OM3
Multimode OM3
Singlemode OS2

Délka kabelu
2m
1m
10 m
2m

Plastové světlovody TRU

Plastové světlovody TRU, v metráži

Vlastnosti: Materiál vlákna: plast
(PMMA) · Typ vlákna: se stupňovitým
indexem / vícevidové.
Technické parametry: Počet vláken:
1 · Typ propojky: Simplex · Vlastnosti:
neizolováno · Poloměr ohybu (velikost

Nejdůležitější způsoby použití zahrnují
široké spektrum průmyslových aplikací: měření a snímání, signalizace,
řízení, ovládání a osvětlení.
Vlastnosti: Materiál vlákna: plast
(PMMA) · Typ vlákna: se stupňovitým
indexem / vícevidové.
Technické parametry: Počet vláken:
1 · Typ propojky: Simplex · Vlastnosti:
neizolováno · Poloměr ohybu (velikost

Obj. č.
1567189
1567190
1567191
1567192
1567193
1565228

Vnější Ø
0.50 mm
0.50 mm
0.50 mm
0.75 mm
0.75 mm
0.75 mm

vnějšího Ø): 10 · Izolační materiál:
polymer · Provozní teplota: -50 až
+70 °C.
Balení
25 m
50 m
100 m
25 m
50 m
100 m

vnějšího Ø): 10 · Izolační materiál:
polymer · Provozní teplota: -50 až 70
°C.

Obj. č. Vnější Ø
1570944 1 mm
1571475 2 mm

Optické kabely HITRONIC® POF PE-PUR
• Elektromagnetická kompatibilita
100% ověřena

Optické kabely pro průmyslové použití při vyšším
mechanickém zatížení. Výhody: galvanické oddělení,
žádné přeslechy, malé rozměry a hmotnost, vysoká
Obj. č.
607461
1078800
1023753
1334677
1023768
609068
609385
1023764
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Typ kabelu
Hitronic POF
Hitronic POF
Hitronic PCF
Hitronic TORSION
Hitronic POF
Hitronic POF
Hitronic POF
Hitronic POF

Počet vláken
1
2
2
2
2
2
1
2

pružnost a snadná manipulace. Kvůli indexu lomu
vlákna byl použit černý plášť z polyethylenu (PE).
Kromě toho obsahuje aramidové vlákno pro odlehčení od tahu. Vnější plášť je vyroben z materiálu

Typ vlákna
980/1000µ
980/1000µ
200/230µ
50/125µ
980/1000µ
980/1000µ
980/1000µ
980/1000µ

Typ propojky
Simplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Duplex
Simplex
Duplex

Vnější Ø
5,50 mm
5,50 mm
8 mm
8,40 mm
5,50 mm
2,20 mm
2,20 mm
2,20 mm

PUR (oranžová barva). Pro přenosy až do vzdálenosti
70 m.
Technické parametry: Max. rozsah teploty, pevný:
+70 °C.

Poloměr ohybu (vnější Ø pro
pevnou instalaci)
5,5
5,5
15
15
5,5
10
10
10

Poloměr ohybu (vnější Ø pro
flexibilní instalaci)
9
9
20
20
9
10
10
10

Dokumenty k produktům naleznete na velkoobchod.conrad.sk v záložce „Ke stažení“
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Příslušenství pro optické kabely

Conrad nabídka

Komplexní síťová diagnostika
Síťový tester LanXPLORER PRO
Vlastnosti: Pro testování aktivních i pasivních sítí
· Možnosti připojení přes měděný kabel (RJ45),
optické vlákno (SFP) a Wi-Fi · Pro měděné kabely
lze provádět množství testů od testu kabelů (zkrat,
záměna, Split Pair, délka) po testy PoE/PoE+ ·
Rozpoznání aktivní stanice · Rozpoznání změn v
aktivních sítích, Pink, DHCP · Sledování IP adres ·
Rozpoznání portů a detekce rychlostí 10/100/1000
Index napájení · Určení kvality přenosu, Traffic ·
Inline LAN monitoring pro diagnostiku VoIP a PC

apod. · Je vybavena 3,5” barevným displejem s
dotykovým ovládáním, interní pamětí a USB připojením, vyměnitelnými nástavci RJ45 a několika
možnostmi napájení.
Rozsah dodávky: Remoteadapter #1 · USB WI-Fi
anténa · NiHM akumulátoru · 2x patchkabel 30 cm
· Napájecí adaptér se zástrčkou EU a UK · Indukční
přijímač IDEAL · Nářadí pro výměnu a 10 nástavců
RJ45 · Pouzdro.

Obj. č.
618986

Sada pro čištění
optických vláken

Měřič výkonu optických vláken PM-22

Sada na
čištění optických vláken s
čisticími hadříky
v kostce, 10
kartami s uzavřenými
čisticími zónami,
pero na nanášení
rozpouštědla, 2,5mm
a 1,25mm tyčinkami
na čištění zakončení v
pevném transportním
kufříku.

Přístroj PM-22 umožňuje optické měření výkonu
optických vláken pro různé vlnové délky. Integrovaný
laser slouží k testování průchodnosti optických kabelů. PM-22 umožňuje posouzení kvality skleněných
vláken.
Vlastnosti: Nastavitelná délka vln v měřicím provozu
· Červená laserová dioda (lze přepínat mezi režimy
trvalé světlo / blikající světlo) · Duální indikace ·
Automatické vypnutí · Indikace vybité baterie.
Technické parametry: Rozsah měření -70 až +6 dBm
· Přesnost: ±0,3 dB nebo 5 % · Nastavitelné vlnová
délka: 850 nm, 980 nm, 1300 nm, 1310 nm, 1490

Obj. č.
1195863

Zesilovač pro opt.
kabel k montáži
na DIN lištu

Nastavení vzdálenosti pomocí 12stupňového potenciometru s osvětlenou stupnicí. Ukazatel síly signálu
a funkční rezervy ve sloupcovém grafu. Na přístroji je
nastavitelné fázování na světlo/tmu.
Obj. č.
155927

Vizuální chybový
lokátor VFF5
• Kontrola kabelů až
do vzdálenosti 5 km

Pro snadnou a rychlou kontrolu průchodu a lokalizaci místa přerušení v optických vláknech pomocí
červeného laseru (VFL).
Obj. č.
619121

• Měření absolutního a relativního výkonu
• Optická kontrola průchodnosti
• Integrovaný laser

nm, 1550 nm,
1620 nm · Typ
připojení: FC
2,5 mm.
Rozsah dodávky: Adaptér SC · Adaptér ST · Baterie.
Obj. č.
1377527

Sada na čištění optických vláken „OneClick”
• Kompletní řešení pro důkladné
čištění optických vláken

Sada pro čištění optických kabelů Fluke Networks
obsahuje vše potřebné pro efektivní odstranění i těch
nejodolnějších nečistot. Využít můžete jednoduchý
IBC OneClick Cleaner pro snadné čištění optických
síťových kabelů a kontaktů v konektorech. Čisticí
prostředky nezanechávají žádná vlákna a zajišťují
optimální vyčištění.
Vlastnosti: Lze použít na všechny typy konektorů
optických vláken ve výpočetních centrech · Snadné
použití · Čisticí tužka pro přesné dávkování čisticího
roztoku · Karty pro snadné čištění koncových ploch
optických vláken · Odolné pouzdro pro skladování a
přepravu všech čistících prostředků.
Rozsah dodávky: Čistič IBC OneClick 1,25 · Čistič IBC
OneClick 2,5 · MPO čistič IBC OneClick · Čisticí tužka
· Čisticí kostka · Měkké pouzdro.

Spojka optického
kabelu PSM-SETFSMA-LINK/2

Sada dvou spojek pro připojení konektorů F-SMA.

Obj. č.
1195776

Řezací nástroj
CUTFOX-SCRJ-POF

Ŕezací nástroj SCRJ pro polymerová vlákna, pro polní
konfekcionování konektorů SCRJ/IP20 a SCRJ/IP67
Push-Pull technikou zářezového spoje.

Obj. č.
788158

Objednávejte na velkoobchod.conrad.sk nebo e-mailem na velkoobchod@conrad.cz

Obj. č.
773556
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Komplexní správa
kabelových instalací!
Kabelové pásky a spojovací materiály HellermannTyton splňují nejvyšší mezinárodní standardy kvality a trvanlivosti materiálů.

Kompletní sortiment
HellermannTyton na
velkoobchod.conrad.sk
Kabelová připojení a upevňovací
systémy

Tepelně smršťovací prvky

HellermannTyton - nejširší nabídka produktů pro připojení a upevnění kabelů!

Výhody:
Možnost volby montáže: bez nářadí nebo s nářadím

Ochrana kabelů

Inovativní, efektivní a bezpečná konstrukce pásků umožňující rychlou a snadnou
instalaci
Šetří čas při montáži
K dispozici v různých provedeních, materiálech, délkách a barvách
Rychlá identifikace vodičů díky dobře čitelnému značení

Instalační technika

Odolává širokému rozsahu teplot od -55 až 240 °C
Vysoká pevnost v tahu, odolnost proti UV záření a vlhkosti umožňuje použití ve
venkovních aplikacích
Chemická odolnost vůči kyselinám, zásadám a oxidantům
Vysoká pevnost v tahu umožňuje použití v mobilních aplikacích

Označovací systémy

Systémová řešení, která vám umožní správně zvolit kabeláž pro vaše úkoly a
aplikace

Nářadí

Vyberte řešení pro vázání, upevnění, připojení, ochranu a
identifikaci kabelů a vodičů!
60

Revoluce ve spojovací technologii
- 3M™ Dual Lock™
Požadavkům na odolné, spolehlivé a zároveň vyměnitelné spojení lze vyhovět s pomocí
inovativních upevňovacích prvků 3M™ Dual Lock™, které jsou skvělou alternativou k
tradičním upevňovacím metodám.
Výhody systému 3M™ Dual Lock™
• Široké možnosti použití
• Snadná montáž a údržba
• Větší svoboda pro návrháře
• Trvanlivost až 1000 cyklů do ztráty 50 % původní pevnosti v tahu
• Snížení vibrací
• Silné spojení
• Odolnost vůči teplotám, vlhkosti a UV záření
• Nízkoprofilová varianta – poloviční tloušťka oproti standardnímu konektoru
• Zvýšená odolnost v tahu
• Možnost rozpojení a opětovného spojení
Systém 3M™ Dual Lock™ řeší problémy se spojováním u široké škály aplikací a
zaručuje estetický vzhled.
Odolné spoje zajištěné páskou 3M™ VHB™ a odolnými do sebe zapadajícími konektory hřibovitého tvaru zaručují trvanlivost a snadné používání po dlouhou dobu.
V závislosti na modelu je páska pokryta 26, 40 nebo 62 hřibovitými hlavičkami na cm². Doporučené konfigurace jsou v tabulce.
Typ pásku

Doporučená kombinace zipu (počet hlaviček/cm²)
Nejpevnější
40:62
Velmi pevný
40:40 nebo 26:62
Pevný
26:40
Nedoporučuje se
26:26 nebo 62:62

Další nabídka zipů
na velkoobchod.
conrad.sk
Typ 62

Typ 40

Typ 26

Použití:
• Značení ve výrobních halách a kancelářích
• Upevňovací prvky v osobních a specializovaných vozidlech (např. tlumicí panely ve vozech záchranné služby a
autobusech)
• Upevňování příslušenství v automobilech
• Připevňování přístupových panelů k průmyslovým, elektronickým a elektrickým zařízením
• Upevňování stropních panelů v různých aplikacích

Vytvořte si vlastní upevňovací systém!



61

Kabelové můstky

« Kabely a vodiče

Kabelový můstek Vulcascot VU-067

Kabelový můstek Serpa

• Délka 4500 mm, šířka
127 mm, 1 kanál

• S koncovou krytkou

Flexibilní kabelový můstek s dobře
viditelnými značícími proužky je ideálním řešením pro ochranu před me-

chanickým poškozením v kancelářích,
skladech nebo výstavních halách.
Obj. č.
1384552

Kabelový můstek TRU COMPONENTS
TC-SRD75BK203

Technické parametry:
Kanály: 5 · Aplikace: vnitřní
· Barva: hliník · světle šedá · Splňuje
RoHS: ano · Balení: 1 sada · Rozm.: (d x
š x v) 3000 x 150 x 17 mm.

Obj. č.
1419613

Kabelový můstek Vulcascot VUS-012
• 3 kanály

• Pro kabel o průměru:
29 x 15 mm

Technické parametry: Kanály: 1 · Aplikace: vnitřní · Materiál: PVC · Barva:
černá · Splňuje RoHS: ano · Balení: 1
ks · Rozm.: (d x š x v) 1830 x 101.60 x
23.20 mm.

Obj. č.
1593133

Kabelový můstek VISO CP5040
• 7 kanálů

Flexibilní kabelový můstek. Ideální
řešení pro kabely překážející na podlaze. Bez halogenů, zpomalující hoření,
nevodivý, UV stabilní. Jednoduchá
montáž. Kabelový můstek obsahuje
různě veliké dutiny pro různé průměry
kabelů. Datové a síťové kabely tak
mohou být od sebe izolovány.

Obj. č.
541364

Kabelový můstek
Serpa B25
• Výška je pouhých 24 mm

Technické parametry: Kanály: 7 · Aplikace: venkovní · Barva: černá · Splňuje
RoHS: ano · Balení: 1 ks · Rozm.: (d x š
x v) 500 x 400 x 40 mm.

Obj. č.
1537975

Kabelový můstek TRU COMPONENTS
TC-RDAR30ABNWM203
• Pro kabel
o průměru:
11 x 5 mm

Technické parametry: Materiál: PVC
· Barva: hnědá · Splňuje RoHS: ano ·
Balení: 1 ks · Rozm.: (d x š x v) 1000 x
28.80 x 74 mm · Kanály: 1.

Obj. č.
1592914

Koncovka Serpa ELB15
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Kabelový můstek Vulcascot Snap Fit HAZ
• Jednoduchá montáž
• Bez halogenů

Tyto flexibilní kabelové můstky jsou
na bocích opatřeny dobře viditelným
bezpečnostním značením, a proto
představují tak ideální řešení, jak
ochránit na zemi ležící kabely. Bez
halogenů, ohnivzdorné, nevodivé a
odolné vůči UV záření.

Obj. č.
541371

• Pro kabely o průměru:
1 x 14 mm

Vlastnosti: odolný vůči UV záření, ohnivzdorný, flexibilní, bez halogenů.
Obj. č.
1419619

Kabelový můstek
Serpa B15

Technické parametry: Kanály: 5
· Aplikace: vnitřní · Materiál: TPE
· Barva: světle šedá · tmavě šedá
· Splňuje RoHS: ano · Balení: 1
sada · Rozm.: (d x š x v) 3000 x 150 x
17 mm.

Obj. č.
1419616

Kabelový můstek Vulcascot
VU-055

• Pro kabelový můstek
EasyLoader B15

Technické parametry: Aplikace:
vnitřní · Barva: černá · Splňuje RoHS:
ano · Balení: 2 ks · Rozm.: (d x š) 130
mm x 150 mm.

Technické parametry: Kanály:
6 · Aplikace: vnitřní · Materiál:
TPE · Barva: černá · žlutá · Splňuje RoHS: ano · Balení: 1 ks · Rozm.:
(d x š x v) 1500 x 250 x 24 mm.

Technické parametry: Výška: 19 mm
· Délka: 9000 mm · Šířka: 108 mm ·

Obj. č.
1384540

DEFENDER® MIDI 85300
• Odolnost proti zátěži cca 5 t
• 5 kanálů

Obj. č.
1419607

Profesionální a univerzálně použitelné. Kabelový můstek vybavený 5
kanály naplňuje všechny požadavky
na profesionální ochranu kabelů na
co nejmenším prostoru. Patentovaný,
samočistící uzavírací závěs umožňuje
jednoduché rozšíření můstku pouhým
zacvaknutím. Odolné vůči olejům,
kyselinám a benzinu.

Obj. č.
542295

Dokumenty k produktům naleznete na velkoobchod.conrad.sk v záložce „Ke stažení“

Kabely a vodiče »

Odizolovací nástroje

Conrad nabídka

Profesionální servisní nástroje
Sada se zkoušečkou kabelů Voltcraft CT-5
• Nářadí, spotřební materiál a kabelová zkoušečka

Souprava obsahuje kabelovou zkoušečku CT-5
a speciální nástroj pro profesionální služby na
sítích. Jednotlivé součásti jsou umístěny v praktické
brašně.
Vlastnosti: Umožňuje zkoušku instalovaných
kabelů pomocí externího měřicího snímače (lze
oddělit od CT-5) · Automatický postup skenování ·
Optické zobrazení.

Rozsah dodávky: Kabelová zkoušečka CT-5 obj. č.
121925 · Kvalitní odizolovací a lisovací kleště pro 6 a
8pólové zástrčky Western · Profesionální nástroj pro
UTP a STP kabely · Odizolovací nástroj · Ráčnový
bitový šroubovák · 7dílná sada bitů · Sada prodloužených bitů (3x plochý, 3x křížový) · 10dílná sada
nástrčných klíčů (5 - 13 mm) · 9V baterie.

Štípací kleště na kabely Knipex 95 36 320
• Průměr stříhaného
kabelu až 60 mm

Technické parametry: Délka: 320 mm
· Materiál: nástrojová ocel · Vlastnosti
materiálu: tvrzeno · leštěno · Max. Ø

kabelu: 60 mm · Max. průřez kabelu:
600 mm².
Obj. č.
816413

Odizolovací nůž Jokari 70 10700

Obj. č.
121930

Automatický odstraňovač izolace,
2,5 - 16 mm²
Vlastnosti: Pro automatické odizolování jednotlivých vodičů · Odizolování
ohebných vodičů dle DIN VDE 0295 ·
Částečné odizolování vodiče, izolace
zůstane na konci vodiče · Délka odizolování 3 až 20 mm · Elektrický pohon.
Technické parametry: Pracovní rozsah
- průřez: 2,5 až 16 mm² · Pracovní
rozsah - průřez AWG: 6 až 14 · Rozsah
podélného dorazu: 3 až 20 mm ·
Délka: 295 mm.

Obj. č.
259344

Odizolovací nástroj
• Odstraní všechny vrstvy izolace
• Vyměnitelná čepel

Vlastnosti: Automatické nastavení
na kulatý a podélný řez · K odstraňování plášťů všech běžných kabelů
kruhového průřezu · Kryt z kvalitního, odolného polyamidu · Čepele s
nitridem titanu pro vyšší rychlost řezu,
nižší opotřebení a vyšší životnost ·
Náhradní čepel s povrchovou úpravou
nitridem titanu uložená v krytu

Technické parametry: Pracovní rozsah
- průměr: 50 až 70 mm · Délka: 190
mm.
Obj. č.
1216158

Odizolovací kleště Knipex 12 12 14
• Určeno pro
kabely dle
americké
specifikace

Vlastnosti: Vhodné pro odizolování
těžko odstranitelných materiálů: PTFE,
silikon, Radox®, Kapton®, guma.
Lze odizolovat i vícevrstvou izolaci
· Obsahují druhý pár řezáků, které
přidržují řezaný kabel · Vhodný pro

Vlastnosti: K odizolování kulatých
kabelů od Ø 25 mm · Vhodný pro
obvodový a podélný řez · Nastavitelná
hloubka řezu do 5 mm · Tělo nástroje:
plast zesílený skelnými vlákny · Vyměnitelná čepel.

Obj. č.
823268

Sada nářadí pro
práci s koaxiálními
kabely Schwaiger

různé průměry vodičů, vyměnitelný
tvar řezáku.
Obj. č.
1168920

Speciální nástroj na LSA svorky
Economy Cimco

Kompresní technologie zaručuje
rychlé a bezpečné spojení s velmi vysokými vlastnostmi stínění (až 120 dB).
Kufřík s konektory, kleštěmi, nůžkami
a odizolovacím nástrojem.

Obj. č.
942192

Nástroj pro koncovky UTP, STP, LSA
KNIPEX 97 40 10

Technické parametry: Pracovní rozsah
- průměr: 0,5 až 0,8 mm · Pracovní
rozsah - průřez AWG: 20 až 24.

Obj. č.
809736

K připojování drátů bez
použití pájení, šroubování či odizolovávání a
současně k ustříhování
přebytečných délek.
Technické parametry: Pracovní rozsah průměr: 0,4 až 0,8 mm · Délka: 175 mm.

Objednávejte na velkoobchod.conrad.sk nebo e-mailem na velkoobchod@conrad.cz

Obj. č.
822828
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CEP Terminals

•

ComPro
Controllino
Crouzet
dan electronic
Deditec

•
•

•
•

ConiuGo

•
•
•
•
•
•
• • •
•
•

DOGA
Drive-System Europe
Eaton
emBRICK
Emis
Emko
Enda

•

ENTES
EPH Elektronik
ESA-Automation

•

EWON
FAG
H-Tronic

• •

igus
Joy-it
Jumo

•

Kunbus
LMG Signaltechnologie
Lütze

•

Motrona
MSF-Vathauer Antriebstechnik
Netter Vibration
Novatek

•

Panasonic
Patlite
Peter Electronic
Rexroth by Bosch Group
Schneider Electric
Siemens
SIT

•

• •

UBC Bearing
Velleman
WAGO
Weidmüller
Werma Signaltechnik
Ziehl

•

•
•
• •
•
•

•

•
•
•
•
•
• •

•
• •
•
• • •

Trinamic

Wachendorff

•
•

• •

Phoenix Contact

Seeed Studio

•

•

•

HTB
Idec

Průmyslové počítače

•

Block

•

Pohony

Berghof

Měřicí a řídicí technika

Auer Signalgeräte

Signalizace

Anybus

C-Control

PLC

C-Control

•
•

Advantech

Bürkert

Dálkové řízení údržby a provozu

AUTOMATIZACE

• •
• •
• •

•
•
•
•
• •
•

•
•
• •
• •

•

AUTOMATIZACE
Vzdálené servisní a kontrolní systémy

66

Siemens

67

Optické a akustické signalizační prvky

68

Werma Signaltechnik

69

8 000 produktů
pro profesionální
řídicí systémy!

M2M
Vzdálené servisní a kontrolní systémy
Co to je M2M?
Komunikace mezi stroji neboli M2M (machine to machine) využívá různé typy telemetrických systémů – například
systémy bezdrátového monitoringu a řízení pro přenosné a stacionární přijímače. Vývoj této technologie značně rozšířil využití technologií WLAN a GSM v průmyslových systémech.

Výhody:
• Identifikace příznaků hrozícího selhání
• Možnost naplánovat reakce na hrozící selhání: poskytnutí nezbytných náhradních dílů
• Optimalizace a snížení nákladů spojených s případnými logistickými činnostmi
• Analýza informací v reálném čase

Využití komunikace M2M
• Monitoring parametrů ve výrobních procesech, monitoring instalací a také inteligentní budovy
• Shromažďování dat z jednotlivých stanovišť a jejich odesílání za účelem detekce nesprávných parametrů jejich
činnosti
• Zobrazování stavu zařízení v reálném čase
• Kontrola vybavení, které je dočasně zapůjčeno klientům prostřednictvím leasingových společností (např. stavební
stroje nebo obvyklé kancelářské vybavení)
Moderní M2M technologie jsou založeny na skupině zařízení s možností přenosu dat přes dané rozhraní. Tato zařízení musí mít k dispozici odpovídající software a hardware umožňující zpracování, ukládání a přenos dat. Četnost
přenosů dat se může lišit. Obvykle se data odesílají jen v případě potřeby aktualizace, existují ale systémy vyžadující
neustálý monitoring, které data odesílají častěji. Komunikace M2M využívá zařízení jako např. senzory či měřiče k zaznamenávání událostí, jako je např. změna teploty či stavu uskladnění. Ty se následně přes bezdrátovou, kabelovou
či hybridní síť přenášejí do aplikace, která je přeloží do jazyka s informacemi užitečnými pro lidi.
Tato komunikace původně probíhala přes vzdálenou síť zařízení připojujících se ke koncentrátoru, který později přenášel data do počítačového systému, tedy do PC. Moderní M2M komunikace však byla rozšířena i nad rámec spojení
mezi jednotlivými body a změnila se v síťový systém přenášející data do soukromých zařízení. V posledních letech se
ještě více rozšířila SMS upozornění pro M2M komunikaci, mimo jiné z důvodu všudypřítomnosti GSM komunikace
a relativně nízkých nákladů.
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Plná automatizace a
integrace průmyslových
systémů!

Siemens – digitalizace
průmyslu
Použití digitálních technologií znamená, že výrobní systémy, energetická zařízení a
dokonce i infrastruktura jsou efektivnější, spolehlivější a reagují na potřeby budoucnosti. Siemens má správné řešení pro každé použití - i pro elektrárny, dopravní
sítě, obchodní nebo průmyslová zařízení.

Kompletní sortiment
Siemens na
velkoobchod.conrad.sk
Automatizace

Společnost Siemens díky inovativním a velmi kvalitním produktům a systémovým řešením v oblasti automatizace, pohonů, instalací a technologií spínání
umožňuje dosažení nejlepších výsledků v oblasti řízení průmyslu!
Řízení pohonů

Výhody:
Komplexní řešení pro podniky
Digitalizace průmyslových systémů je příležitostí k rychlejšímu rozvoji
Flexibilní, rozšířitelné a efektivní automatizační systémy
Vysoká spolehlivost, bezpečnost investic a nejnovější technologie po
mnoho let při současném snížení celkových nákladů na pořízení (TCO)

Automobilový průmysl • Chemický průmysl •
Biopaliva • Farmaceutický průmysl • Papírenský
průmysl • Sklářský průmysl • Řízení vod a
odpadních vod • Potravinářský průmysl •
Cementářský průmysl

Instalační technika

Spínací technika pro průmysl
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Optické a akustické
signalizační prvky
Bez ohledu na to, zda jsou výrobní linky koncipovány pro výrobu potravin, elektronických
součástek či automobilů, je bezpečnost práce jedním z prvků zajišťujících jejich
spolehlivost. Signalizační sloupky se senzory, systémy nouzového vypnutí a bezpečnostní
závory jsou nezbytnou a nepostradatelnou součástí strojů a celých výrobních systémů.
Součástí řešení pro optickou a akustickou signalizaci jsou důležité monitorovací a kontrolní funkce,
zejména v oblasti mechanického konstruktérství a stavebnictví. V době nouzových situací slouží
tyto prvky jako vizuální či akustická výstražná zařízení.

Výhody:
• Záruka bezpečnosti, spolehlivosti a výkonu
• Plná flexibilita z hlediska možnosti přizpůsobit modely konkrétním aplikacím
• Snadná instalace, jednoduché použití
• Rychlé posouzení stavu daného výrobního procesu
Vizuální (světelná) signalizace je využívána ve výrobních systémech či jiných systémech automatizace k signalizaci provozního stavu stroje či výrobní linky nebo provozního stavu konkrétního
uzlu. Jejich úkolem je primárně sdělovat službám údržby informace o provozním stavu strojů a
technického vybavení nebo předávat jednoduché pokyny související s jejich činností. Další a velmi
důležitou funkcí je varování ohledně selhání a rizik, která mohou být jejich důsledkem, nebo o
nesprávném fungování stroje či linky, která mohou představovat nebezpečí pro zaměstnance.
U automatizované výroby a velkých strojoven jsou systémy často obsluhovány malým počtem pracovníků. V důsledku toho nemusí obsluha vizuální signály pokaždé zpozorovat. V takových případech je
zapotřebí zvuková signalizace. Kombinace vizuálního a akustického alarmu zajišťuje bezpečnost a
spolehlivost ve všech průmyslových prostředích.
Signalizační zařízení umožňují náležitě upravovat a přizpůsobovat celý výstražný systém pro konkrétní aplikace. Zkracují také dobu odezvy a čekání, a navíc dávají zaměstnancům možnost rychle
reagovat na závady a urychlit řešení problémů.
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Varování a ochrana
v moderních
průmyslových
systémech!

Kompletní sortiment
Werma Signaltechnik na
velkoobchod.conrad.sk

Průmyslová signalizační
technika
Výrobky značky Werma činí technologické procesy bezpečnými a efektivními, přičemž šetří čas a peníze a umožňují udržitelnou optimalizaci procesů.

Signalizační sloupky

Signalizační sirény

Maximální flexibilita, snadná instalace a vynikající viditelnost!

Výhody:
Rychlá a jasná signalizace rizika a bezprostředního nebezpečí

Signalizační světla

Schopnost kombinovat vizuální a akustické signály pro zvýšení bezpečnosti
Bezpečné a spolehlivé signalizační prvky, které ovlivňují náklady související s
montáží, logistikou a dodávkami
Flexibilita konstrukce varovného systému díky širokému sortimentu
Signalizační prvky, které zajišťují vynikající viditelnost ze všech míst bez mrtvých úhlů

Opticko-akustická signalizační zařízení

Díky srozumitelným informacím a intuitivním mechanickým systémům ušetří až
50 % času při instalaci
Hladké povrchy, které zabraňují hromadění nečistot a umožňují snadné čištění
Maximální rozsah barev díky technologii RGB
Vynikající zpracování

Příslušenství pro signalizační techniku
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Bourns
Cliff
Conrad Components
Delta Electronics
Eaton
Epcos
ESKA

•
• •
•

•

Europe ChemiCon

•

Hazet
Jianghai
Kemet
Kemo
Marquardt

Nichicon
OKW

• • • •
•

OMEG

• •

Panasonic
PB Fastener
Phoenix Contact
Piher
RAFI
Richco
RIFA

•
• •

Ritel
Royalohm
Samsung Electro-Mechanics
Samwha
Schaffner
SCI

• •

•

Thomsen
TRU COMPONENTS
TT Electronics AB
Vishay
VitrOhm
Weltron
Widap
Wima
Würth Elektronik
Yageo
Yunpen

•

•
•
•

•
•

•

•
•

Susumu

Teapo

•

•
•

Strapubox

TE Connectivity

•

•

• •
•

Semikron

TANCAP

•

• •

Mentor
Microtech

•
•

•

Maxim Integrated

Murata

•

•
•
•
• •

Holystone

•

•
• • •
•
•
•

• • •

Fastron

Rezistory

ATE Electronics
Block

Potenciometry

• •

ALPS
AVX

Tlačítka a spínače

Kondenzátory

Prvky EMC a HF

Indukční součástky

PASIVNÍ
SOUČÁSTKY

•
•

•
•
•
•
•
•

• •
• • • • • •
•
• • • •
•
•
•
•
•
•
• • •
• •
•
•
•

PASIVNÍ SOUČÁSTKY
A NAPÁJECÍ ZDROJE
ALPS
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Block
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Epcos
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ESKA

75

Panasonic
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TE Connectivity

77

Vishay

78

Würth Elektronik
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Více než 100 000
součástek
pro elektroniku!

ALPS

« Pasivní součástky

Posuvné potenciometry ALPS 401766
• Vyhovuje RoHS

Joystickový potenciometr ALPS
RKJXP1224002
• Jmenovitý proud: 0,05 A

Posuvný potenciometr v kovovém
pouzdru pro montáž na čelní panel
a na desku plošných spojů. Použití
v mixážních pultech, AV technice a
osvětlovací technice.
Obj. č.
442148
442134
442162
442108
442121

Odpor
10 kOhm
100 kOhm
10 kOhm
10 kOhm
10 kOhm

Technické parametry: Síla zdvihu:
1.3 N · Spínací napětí: 200 V/AC · 10 V/
DC · Tolerance: ±0,2 % · Výstup: Stereo.
Rozsah dodávky: Dodávka bez posuvného knoflíku.

Charakteristika
logaritmický
logaritmický
lineární
logaritmický
lineární

Zatížitelnost
0,2 W
0,5 W
0,2 W
0,5 W
0,5 W

Kvalitní joystickový potenciometr
v kompaktním tvaru se spínačem
a s vracením do střední polohy.
Vzhledem k účelu použití je významná
extrémně dlouhá životnost s minimálními výpadky.
Technické parametry: Funkce: bez
aretace · Provedení: Typ osvětlení:
žádné · Typ sepnutí: plastová páka ·
Připojení: do DPS · Spínací napětí: 12
V/DC · Spínací proud (max.): 0,05 A
· Elektrická životnost: Joystick 2 mil.
cyklů, spínač 1 mil cyklů · Balení: 1 ks ·
Typ: RKJXP 1224002.

Obj. č.
700620

Otočný knoflík Alps 867000, 6 mm

Motorizované potenciometry ALPS
RK27112MC
Technické parametry: Vlastnosti knoflíku: s ukazatelem · Průměr hřídele:
6 mm · Rozm.: (Ø x v) 43,5 mm x 17.,1
mm · Barva: černá · Balení: 1 ks · Typ:
867000.
Ve skutečně špičkových HiFi/HiEnd
přístrojích je tento motorizovaný
potenciometr standardem. Ve světě
nejpoužívanější audio potenciometr
se stejnosměrným motorem s kluznou
spojkou připevněným přírubou.
Nastavitelný jak ručně, tak motorem.
Prachotěsný.
Technické parametry: Vlastnosti:
prachotěsný · Výstup: Stereo ·
Obj. č.
442002
442042
442016
442029

Odpor
10 kOhm
100 kOhm
10 kOhm
100 kOhm

Tlačítkový spínač ALPS SDDFD30100
Zatížitelnost: 0,05 W · Připojení: do
DPS · Úhel otáčení (mechanický):
300° · Točivý moment (max.): 4,5
Ncm · Provedení: s drážkou · Pevnost
v nárazu: 90 Ncm · Délka osy: 13 mm
· Ø osy: 6 mm · Délka závitu: 7 mm ·
Izolační odpor: (500 V/DC) 100 MΩ ·
Balení: 1 ks.

Charakteristika
logaritmický
lineární
lineární
logaritmický

Typ
RK27112MC 10KAX2
RK27112MC 100KBX2
RK27112MC 10KBX2
RK27112MC 100KAX2

Stereo potenciometry ALPS RK

Velmi kompaktní, spolehlivý, malý
a univerzálně použitelný potenciometr s kovovou hlavicí k použití
v HiFi předzesilovačích, mixérech,
autozesilovačích, mixážních pultech,
syntetizátorech aj.
Technické parametry: Zatížitelnost:
0,05 W · Připojení: do DPS · Úhel
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Odpor
10 kOhm
100 kOhm
100 kOhm
10 kOhm
10 kOhm
50 kOhm
50 kOhm
10 kOhm

Magneticky řízený vypínač (TV8) s vestavěným pomocným spínačem např.
pro vypnutí zvuku.
Technické parametry: Vlastnosti: vystouplý hmatník · Barva pouzdra/barva
knoflíku: černá · Funkce: s aretací ·
Provedení: 2pólový - zapnuto/vypnuto · Typ osvětlení: žádné · Přepínací
pozice: 2x zap/vyp · Typ kontaktu: 2
rozpínací kontakty · Připojení: do DPS
· Spínací napětí: 250 V/AC · Spínací
proud (max.): 8 A · Balení: 1 ks · Typ:
SDDFD30100.

Obj. č.
700621

Rotační enkodéry ALPS STEC

• Prachotěsný
• Do DPS

Obj. č.
441883
441816
441909
441789
441829
441842
441895
441789

Obj. č.
715743

otáčení (mechanický): 300° · Točivý
moment (max.): 2,5 Ncm · Délka osy:
12,5 mm · Ø osy: 6 mm · Délka závitu:
5 mm · Tolerance ±: 20 % · Izolační
odpor: Min. 100 MΩ (500 V/DC) ·
Balení: 1 ks.
Rozsah dodávky: Matice M9 x 0,75 a
podložka.

Charakteristika
logaritmický
lineární
logaritmický
lineární
lineární
lineární
logaritmický
lineární

Typ
RK09L12B0 10KAX2
RK09L1220 100KBX2
RK09L12B0 100KAX2
RK09L1220 10KBX2
RK09L1220 10KBX2CC
RK09L1220 50KBX2CC
RK09L12B0 50KAX2
RK09L1220 10KBX2

Pro použití v průmyslu a audiu. Vysoká
spolehlivost.
Technické parametry: Spínací úhel:
360° · Typ osvětlení: žádné · Materiál:
kov · Spínací napětí: 5 V/DC · Ø osy: 6
mm · Životnost: enkodér 30 tis. cyklů,
potenciometr 20 tis. cyklů.
Rozsah dodávky: Vč. matice a
podložky.
Obj. č.
700699
700701
700698
700695
700697

Připojení
zahnuté pájecí piny
pájecí piny
pájecí piny
zahnuté pájecí piny
pájecí piny

Spínací proud (max.)
0,001 A
0,001 A
0,01 A
0,01 A
0,01 A

Dokumenty k produktům naleznete na velkoobchod.conrad.sk v záložce „Ke stažení“

Provozní teplota
-10 až +70 °C
-10 až +70 °C
-30 až +70 °C
-30 až +70 °C
-30 až +70 °C

Napájecí zdroje »

Napájecí zdroje na DIN lištu Block
PEL 230

Block

Regulační, bezpečnostní, oddělovací
transformátory Block série STU

• Pro 12, 18 nebo 24 V/DC
• Široký vstupní rozsah
• Stupňovitý profil pouzdra

Bezpečnostní, regulační nebo oddělovací
transformátory s šroubovými svorkami.
Technické parametry: Frekvence: 50 - 60 Hz · Třída
bezpečnosti: I · Vstupní napětí (offset): 210 V - 540 V
· Účinnost až 95% · Třída izolace B · Provozní teplota
max. 40 °C.
Vlastnosti: Nastavitelné výstupní napětí · Ochrana proti ztrátám při běhu
na prázdno a zkratu · Tepelná ochrana
proti přetížení · Odpovídá EN 61558,
EN60950, UL 60950 a UL 508.
Rozm. (š x
Obj. č. v x h)
54 x 89 x
512654 59 mm
90 x 89 x
414842 59 mm
54 x 89 x
414843 59 mm
54 x 89 x
512655 59 mm
72 x 89 x
512656 59 mm
90 x 89 x
414844 59 mm

Technické parametry: Vstupy: 1 · Počet
výstupů: 2 · Fáze: 1 · Jmenovité vstupní
napětí: 115 V/AC · 230 V/AC · Rozsah
vstupního napětí: 85 - 264 V/AC.

Výstupní napětí

Výstupní proud (max.) Číslo výrobce

12 V/DC

2A

PEL 230/12-2

12 V/DC

6,5 A

PEL 230/12-6,6

18 V/DC

1,1 A

PEL 230/18-1,2

24 V/DC

1,3 A

PEL 230/24-1,3

24 V/DC

2,5 A

PEL 230/24-2,5

24 V/DC

4A

PEL 230/24-4

Vestavné napájecí zdroje Block GLC

Obj. č.
513561
513563
513564
513566
513567
513568

Typ
GLC 230/24-1
GLC 230/24-3
GLC 230/24-5
GLC 230/24-10
GLC 400/24-1
GLC 400/24-2

Výstupní proud
273 mA
4,17 A
5,42 A
565 mA
1,74 A
2,74 A
33,33 A
4,34 A
434 mA
6,66 A
695 mA
6,95 A
8,69 A
10,41 A
1,08 A
10,86 A
16,66 A
20,86 A
2,17 A
2,62 A
26,25 A

Výkon
63 VA
100 VA
130 VA
130 VA
400 VA
630 VA
800 VA
1000 VA
100 VA
160 VA
100 VA
1600 VA
2000 VA
250 VA
250 VA
400 VA
400 VA
500 VA
500 VA
63 VA
630 VA

Výstupní napětí
2 x 115 V/AC
1 x 24 V/AC
1 x 24 V/AC
2 x 115 V/AC
2 x 115 V/AC
2 x 115 V/AC
1 x 24 V/AC
2 x 115 V/AC
2 x 115 V/AC
1 x 24 V/AC
2 x 115 V/AC
2 x 115 V/AC
2 x 115 V/AC
1 x 24 V/AC
2 x 115 V/AC
2 x 115 V/AC
1 x 24 V/AC
1 x 24 V/AC
2 x 115 V/AC
1 x 24 V/AC
1 x 24 V/AC

Odporové dráty Block RD 100

• Zabezpečení na vstupu a výstupu
• Oddělené vinutí
• Odrušení kondenzátory na výstupu

1fázové napájení / bezpečnostní transformátor podle IEC 61558-2-6, DIN EN
61558-2-6, VDE 0570 část 2-6, UL 1012.
Vlastnosti: LED pro optické zobrazení
výstupního napětí · Dvojité svorky na
straně výstupu · Plastový kryt s montáží na DIN lištu (DIN EN 50022) ·

Obj. č.
716562
716357
716393
716405
716514
716586
716598
1390889
1390890
1390891
1390892
1390893
1390894
1390895
1390896
1390897
1390898
1390899
1390900
1390901
1390902

Certifikace C-UL-US
(pouze transformátor) · Okolní teplota
max 60 °C.
Technické parametry: Zbytkové zvlnění: < 5 % · Třída ochrany: II · Chlazení:
pasivní.

Rozm. (š x v x h)
62,5 x 85 x 116 mm
90 x 85 x 138 mm
125 x 134 x 175 mm
175 x 155 x 212 mm
62,5 x 85 x 130 mm
90 x 85 x 138 mm

Výkon
24 W
72 W
120 W
240 W
24 W
48 W

Výstupní proud
(rozsah)
1 A (max.)
3 A (max.)
5 A (max.)
10 A (max.)
1 A (max.)
2 A (max.)

Jističe Block EB

Obj. č.
422420
422437
422450
422464
422477
422492
422507
422520
422535
422548
422563
422575

Odpor
62,4 Ω/m
15,6 Ω/m
6,93 Ω/m
3,9 Ω/m
1,73 Ω/m
0,975 Ω/m
0,624 Ω/m
0,433 Ω/m
0,277 Ω/m
0,156 Ω/m
0,069 Ω/m
0,039 Ω/m

Ø vodiče
0,10 mm
0,20 mm
0,30 mm
0,40 mm
0,60 mm
0,80 mm
1 mm
1,20 mm
1,50 mm
2 mm
3 mm
4 mm

Délka
1430 m
357 m
158 m
89 m
39 m
22 m
14 m
9,9 m
6,3 m
3,5 m
1,5 m
0,8 m

Typ
RD 100/0,1
RD 100/0,2
RD 100/0,3
RD 100/0,4
RD 100/0,6
RD 100/0,8
RD 100/1,0
RD 100/1,2
RD 100/1,5
RD 100/2,0
RD 100/3,0
RD 100/4,0

Jistič Block PM-0824-240-0

Technické parametry: Připojení: pružinová svorka ·
Spínací napětí: 24 V/DC · Krytí: IP20 · Rozm.: (d x š x
v) 12 x 64,5 x 99,3 mm.
Obj. č.
1521351
1521352
1521353
1521354
1521356
1521357
1521358

Spínací proud (max.)
10 A
1A
2A
3A
6A
8A
10 A

Typ
EB-0824-100-0
EB-2724-010-0
EB-2724-020-0
EB-2724-030-0
EB-2724-060-0
EB-2724-080-0
EB-2724-100-0

Provozní teplota
-25 až 70 °C
-25 až 70 °C
-25 až 70 °C
-25 až 70 °C
-25 až 70 °C
-25 až 60 °C
-25 až 55 °C

Technické parametry: Výstupní napětí
(max.): 24 V/DC · Vstupní napětí (min.):
18 V/DC · Vstupní napětí (max.): 30 V/
DC · Počet výstupů: 1x · Hmotnost: 200
g · Typ: PM-0824-240-0 · Rozm.: (š x v x
h) 45 x 90 x 91,5 mm.

Objednávejte na velkoobchod.conrad.sk nebo e-mailem na velkoobchod@conrad.cz

Obj. č.
1399510
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Epcos

« Pasivní součástky

Varistory Epcos

Obj. č.
500435
537528
500711
500651
537636
537679
500424
500484
531608
500520
531204

Termistory NTC Epcos

Typ
S20K385
S14K40
S14K385
S14K230
S20K1000
S20K20
S10K25
S10K60
S20K350
S10K130
S10K300

Vv
620 V
68 V
620 V
360 V
1800 V
33 V
39 V
100 V
560 V
205 V
470 V

Technické parametry: Provedení:
NTC · Připojení: pájecí piny · Design:
Obj. č.
419725
419730
419727
419724
419723
419752
419743
419746
419744
419735
419738
419739
419736

Varistory Epcos

Obj. č.
500497
500426
500736
537391

Typ
S07K230
S05K300
S07K35
S05K460

Vv
360 V
470 V
56 V
750 V

Č. výrobce
B57153S0330M000
B57236S0200M000
B57153S0479M000
B57153S0150M000
B57153S0100M000
B57464S0109M000
B57364S0109M000
B57364S0409M000
B57364S0259M000
B57237S0229M000
B57238S0150M000
B57238S0509M000
B57237S0330M000

radiální · Přesnost: 20 % · Referenční
zemní odpor při: +25 °C.
Spínací proud
(max.)
1,3 A
2,8 A
3A
1,8 A
2A
20 A
16 A
9,5 A
11 A
7A
4,4 A
6,4 A
2,5 A

Typ
S153
S236
S153
S153
S153
S464
S364
S364
S364
S237
S238
S238
S237

Zemní odpor
33 Ohm
20 Ohm
4,7 Ohm
15 Ohm
10 Ohm
1 Ohm
1 Ohm
4 Ohm
2,5 Ohm
2,2 Ohm
15 Ohm
5 Ohm
33 Ohm

PTC termistory Epcos

Elektrolytické Snap In kondenzátory Epcos

Technické parametry: Design: Snap In
· Balení: 1 ks · Rastr (rozteč): 10 mm ·
Tolerance ±: 20 %. · Kategorie
Obj. č.
501265
501277
501459
501377

Typ
B43504-A9476-M
B43504-A9107-M
B43504-A5477-M
B43504-A9477-M

klimatické odolnosti IEC ≤ 400 V DC
40/105/56 · 450 V DC 25/105/56.

Elektrická kapacita
47 µF
100 µF
470 µF
470 µF

Rozm. (Ø x v)
22 mm x 25 mm
22 mm x 35 mm
35 mm x 50 mm
35 mm x 45 mm

Obj. č.
501681
501633
501609

LN
5 µH
15 µH
20 µH

Odpor
5 mΩ
24 mΩ
54 mΩ

Odpor

IN

I S max/A

10 Ohm

200 mA

2,2 A

15 Ohm

140 mA

1,5 A

25 Ohm

100 mA

1A

120 Ohm

35 mA

0,4 A

150 Ohm

30 mA

0,2 A

1500 Ohm

12 mA

0,1 A

MKP kondenzátory Epcos

VHF tlumivky Epcos

1vrstvé vinutí na jádru z karbonylového železa. Izolační plášť.
Technické parametry: Design: axiální ·
Tolerance ±: 20 % · Jmenovité napětí:

Obj. č. Typ
B59850500656 C120-A70
B59860500668 C120-A70
B59870500680 C120-A70
B59883500740 C120-A70
B59890500752 C120-A70
B59886500417 C120-A70

500 V · Materiál: ferit · Třída klimatizace IEC: 55/125/56 · Balení: 1 ks.
Jmenovitý proud
10 A
4A
3A

Termistory B57045 Epcos

Malé rozměry, schopnost samoregenerace, vhodný pro impulzní
provoz, velmi dobré kontakty pro TTV-S-correction, TV-Flyback a elektronické
předřadníky.
Technické parametry: Design: radiální
· Dielektrikum: Polypropylen ·
Obj. č.
501358
501296
501733

Elektrická kapacita
0,1 µF
0,22 µF
2,2 nF

Tolerance ±: 5 % · Materiál: epoxidová
pryskyřice · Připojení: pájecí piny ·
Balení: 1 ks.

Jmenovité napětí
400 V/DC
1000 V/DC
250 V/AC

Rozm. (d x š x v)
18 x 5 x 10,5 mm
31,5 x 11 x 21 mm
18,0 x 7,0 x 12,5 mm

Přepěťové ochrany Epcos
Pro kompenzaci a měření teploty při
montáži šasi.
Vlastnosti: Hliníkové šroubovací
pouzdro, závit M3.
Obj. č.
500442
500490
500454
500478
500466
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Typ
B57045K102K
B57045K103K
B57045K222K
B57045K682K
B57045K472K

Technické parametry: Design: K 45 ·
Tolerance ±: 10 % · Jmenovitá teplota:
+25 °C · Balení: 1 ks · Rozsah teplot:
-55 až +125 °C.
R 25
1 kOhm
10 kOhm
2,2 kOhm
6,8 kOhm
4,7 kOhm

Technické parametry: Design: axiální · Materiál: kov, keramika · Balení: 1 ks ·
Rozm.: (Ø x d) 8 mm x 6 mm.
Obj. č.
502265
500518
500506
500494

Typ
B88069X810T102
B88069X4930T102
B88069X4880S102
B88069X2380T102

Napětí
350 V
230 V
90 V
350 V

Dokumenty k produktům naleznete na velkoobchod.conrad.sk v záložce „Ke stažení“

Impulzní/unikající proud
5 kA, 5 A
10 kA, 10 A
10 kA, 10 A
20 kA, 20 A

Pasivní součástky »

Tepelné pojisty ESKA 345

Tepelné pojisty ESKA 771

Technické parametry: Vlastnosti:
termický · nastavitelný · Spínací napětí:
28 V · Rozsah teplot: -40 až +85 °C ·
Rozm.: (d x š) 33,5 mm x 11,05 mm.

Technické parametry: Jmenovité
napětí: 230 V/AC · Jmenovitý proud: 10
A · Připojení: drát · Typ kontaktu:

Obj. č.
1661095
1661099
1661096
1661100
1661094

Typ
345.026
345.032
345.027
345.033
345.024

Barva
hnědá
bílá
červená
zelená
světle hnědá

Spínací proud (max.)
7.5 A
25 A
10 A
30 A
5A

Přepěťové ochrany ESKA BT-680

Typ
BT-680.090
BT-680.230
BT-680.350

Obj. č.
537414
537499
537736
537442
537456
537774
537790

Napětí
90 V
230 V
350 V

Teplota pro otevření ± 5°C
90 °C
140 °C
70 °C
80 °C
110 °C
50 °C

Teplota pro zavření
75 °C
110 °C
55 °C
65 °C
95 °C
35 °C

Provozní proud
1,1 A
1,35 A
0,3 A
0,1 A
0,17 A

Rozm. (Ø x v)
(d x š x v) 8,35 x 4 x 7,7 mm
(d x š x v) 8,35 x 4 x 7,7 mm
8,35 mm x 7,7 mm
(d x š x v) 8,35 x 4 x 7,7 mm
(d x š x v) 8,35 x 4 x 7,7 mm
8,35 mm x 7,7 mm
8,35 mm x 7,7 mm

Obj. č.
524080
524270
524308
524332
524080
524335
523962

Typ
883013
883006
883009
883011
883013
883017
883020

Jmenovitý proud
0,4 A
0,08 A
0,16 A
0,25 A
0,4 A
1A
2A

Miniaturní pojistky ESKA, kulaté

Pojistky PTC reagují na nadproud v obvodu přerušením toku proudu, přičemž
se samy opět zapojí při uvedení obvodu
do normálního stavu. Tím tedy odpadá
nutnost pojistky vyměňovat. Pojistky se
používají např. v nabíječkách, transformátorech, malých motorech, mobilech,
reproduktorech atd.
Technické parametry: Jmenovité napětí:
60 V · Rastr (rozteč): 5,1 mm · Balení: 1 ks.
Typ
FRX110-60F
FRX135-60F
FRX030-60F
FRX010-60F
FRX017-60F

Jmenovitý proud
160 mA
630 mA
200 mA
250 mA
315 mA
400 mA
500 mA

Technické parametry: Jmenovité napětí: 250 V ·
Spouštěcí charakteristika: T pomalá · Design: radiální · Rastr (rozteč): 5,08 mm · Balení: 1 ks · Rozsah
teplot: -55 až +125 °C · Rozm.: (d x š x v) 8,35 x 4 x
7,7 mm.

PTC pojistky ESKA FRX

Obj. č.
524873
524886
524799
524748
524761

Typ
883109
883115
887110
883111
883112
887113
887114

Miniaturní pojistky ESKA 883

Technické parametry: Spínací napětí: 250 V · Spínací proud (max.): 10 A · Připojení: plochý konektor
6,3 mm · Elektrická životnost: (cca 100 000 cyklů) při
10 A · Balení: 1 ks · Rozm.: (Ø x v) 17,6 mm x 11,9 mm.
Pozn.: Schválení: VDE, UL, CSA.
Typ
36TXE21-611818
36TXE21-611912
36TXE21-611814
36TXE21-611816
36TXE21-611820
36TXE21-611810

Nominální aktivační teplota
72 °C
77 °C
84 °C
93 °C
98 °C
104 °C

Technické parametry: Jmenovité napětí: 250 V ·
Spouštěcí charakteristika: T pomalá · Design: radiální · Rastr (rozteč): 5,08 mm · Balení: 1 ks.

Bimetalové spínače ESKA 36TXE21

Obj. č.
532830
532835
532828
532829
532832
532826

Typ
771.072
771.077
771.084
771.093
771.098
771.104

1 rozpínací kontakt · Typ vodiče:
dlouhý/dlouhý · Balení: 1 ks · Rozm.:
(Ø) 4 mm.

Miniaturní pojistky ESKA 88

Technické parametry: Design: axiální
· Provedení: Keramický · Impulzní/
unikající proud: 20 kA · 20 A · Pólů:
3 · Materiál: keramika · Balení: 1 ks ·
Rozm.: (Ø x d) 8,25 mm x 9,1 mm.
Obj. č.
532842
532843
532844

Obj. č.
524082
524095
524107
524120
524134
524147

ESKA

Technické parametry: Jmenovité napětí: 250 V
· Design: radiální · Materiál: termoplast · Rastr
(rozteč): 5,08 mm · Balení: 1 ks · Rozm.: (Ø x v) 8,4
mm x 7,6 mm.
Vypínací proud
2,2 A
2,7 A
0,6 A
0,2 A
0,34 A

Max. odpor
0,25 Ohm
0,19 Ohm
1,36 Ohm
4,5 Ohm
3,2 Ohm

Obj. č.
536725
524238
524265
536784
536806
523991
524069

Typ
882.013
885014
885016
882.019
882.021
885024
887025

Jmenovitý proud
0,4 A
0,5 A
0,8 A
1,6 A
2,5 A
5A
6A

Objednávejte na velkoobchod.conrad.sk nebo e-mailem na velkoobchod@conrad.cz

Spouštěcí charakteristika
středně pomalá -mTF rychlá
F rychlá
středně pomalá -mTstředně pomalá -mTF rychlá
T pomalá
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Partner v oblasti automatizace
a elektroniky!
Elektronika • Chlazení • Lékařský sektor • Automobilový průmysl • Osvětlení • Řídicí systémy • Robotika •
Spotřební materiál • Systémy energetického řízení • Bezpečnostní systémy • Stavba a infrastruktura •
Instalační technika • Výroba a logistika
Kompletní sortiment Panasonic na
velkoobchod.conrad.sk
Výhody:
Dlouhodobá dostupnost produktů ve srovnání
s ostatními konkurenty na trhu

Rezistory

Kondenzátory

Polovodičové součástky

Relé

Akumulátory

Optoelektronika

Automatizace

Světelné závory

Vždy aktuální novinky, včetně elektrolytických
kondenzátorů, snímačů, relé atd.
Flexibilní možnosti balení, včetně: reel pásky
Vysoce kvalitní produkty, které splňují
požadavky pro oblast biomedicínského
průmyslu
Spolehlivé komponenty pro automobilový
průmysl, které plní úkoly v oblasti
bezpečnosti, ovládání pohonného systému a
zvýšení pohodlí
Výrobky schválené dle AEC-Q200
(Automotive Electronics Council) a vhodné pro
automobilový trh
Dodržování směrnic o strojích pro EU
Řídicí jednotky PLC nabízejí mnoho výhod
modulárního řídicího systému vysoké třídy
díky integraci funkcí jako je analogové řízení,
síťová komunikace a řízení polohy
Kompaktní relé s ochranou proti vysokému
napětí
Rychlost a přesnost provozu
Senzory

Conrad - autorizovaný distributor produktů Panasonic!
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TE Connectivity

Pouzdra konektorů a kontakty TE Connectivity

Technické parametry: Balení: 1 ks · Průmyslové balení: Ne · Splňuje RoHS: ano.
Obj. č.
658660
1428048
658661
1428049
658662
1428058
658663
658664
658665
658666
1428052
658651
658652

Typ
J-P-T
1-929505-1
J-P-T
1-929505-2
J-P-T
1-929505-3
J-P-T
J-P-T
J-P-T
J-P-T
1-929505-7
J-P-T
J-P-T

Kategorie konektoru
zástrčkový konektor na kabel
zástrčkový konektor na kabel
zástrčkový konektor na kabel
zástrčkový konektor na kabel
zástrčkový konektor na kabel
zástrčkový konektor na kabel
zástrčkový konektor na kabel
zástrčkový konektor na kabel
zástrčkový konektor na kabel
zástrčkový konektor na kabel
zástrčkový konektor na kabel
krimpovací kontakt
krimpovací kontakt

Síťové odrušovací filtry série EJ

Typ
6609006-1
6609006-2
6609006-5
6609006-6
6609006-7
6609006-9
1-6609006-0
1-6609006-4
1-6609006-7
1-6609006-9

LN
10 mH
10 mH
1,5 mH
1,5 mH
1,5 mH
465 mH
465 mH
0,35 mH
0,086 mH
0,086 mH

Jmenovitý proud
1A
1A
3A
3A
3A
6A
6A
10 A
10 A
10 A

Krimpovací zásuvkový kontakty pro
tyto pouzdra: obj.č. 749865.
Číslo výrobce
926647-3
350782-1
926681-3
350784-1
926681-3
350784-1
1-0480707-0
1-0480709-0
0-0350783-1
1-0480711-0

Počet kontaktů v řadě
5
3
4
5
4
5
3
4
4
5

Počet pólů
15
9
12
15
12
15
9
12
12
15

Univerzální pouzdra konektorů MATE - N - LOK, vidlicové

Krimpovací vidlicový kontakt pro tyto
pouzdra: obj.č. 749817 - Ø pinu 1,91
mm, obj.č. 749925 - Ø pinu 2,06 mm.
Obj. č.
747852
747876
747852
747876
749721
749733
749745
749757
1196489

Číslo výrobce
350735-4
350736-4
350735-4
350736-4
350809-1
350779-4
350766-4
350777-4
0-0350865-1

Jmenovitý proud
3A
30 A
3A
30 A
3A
30 A
30 A
30 A
30 A
30 A
30 A
30 A
30 A

Technické parametry: Design: radiální
· Balení: 1 ks · Provozní teplota: -55 až
+350 °C.

Univerzální pouzdra konektorů MATE - N - LOK, zásuvkové

Obj. č.
744847
747840
747864
747888
747864
747888
1196518
1196520
1196521
1196522

Počet kontaktů v řadě
2
2
3
3
4
4
5
7
9
11
11
1
1

Výkonné drátové rezistory
série SBC

Technické parametry: Vlastnosti: s IEC
zásuvkou · Připojení: plochý konektor
6,3 mm · Způsob montáže: vestavné ·
Jmenovité napětí : 250 V/AC · Balení:
1 ks.
Obj. č.
530143
530156
530184
530196
530209
530224
530238
530278
530305
530319

Provedení
zástrčka, rovná
zástrčka, rovná
zástrčka, rovná
zástrčka, rovná
zástrčka, rovná
zástrčka, rovná
zástrčka, rovná
zástrčka, rovná
zástrčka, rovná
zástrčka, rovná
zástrčka, rovná
kolíkový kontakt
kolíkový kontakt

Počet kontaktů v řadě
4
5
4
5
5
4
3
2
1

Počet pólů
12
15
12
15
5
4
3
2
1

Obj. č.
1676818
1676819
1676843
1676844
1676845
1676932
1676933
1676934
1676935
1676936
1676937
1676938
1676939
1676940
1676941
1676942
1676943
1676944
1677118
1677119
1677120
1677121
1677122
1677123
1677124
1677125
1677126
1677127
1677128
1677129
1677130
1677131
1677132
1677133
1677134
1677283
1677284
1677285
1677286
1677287
1677288
1677289
1677290
1677291
1677292
1677293
1677294
1677295
1677296
1677297
1677298
1677299
1677300
1677301

Typ
SBCHE1122RJ
SBCHE111R5K
SBCHE622RJ
SBCHE112R2K
SBCHE415RJ
SBCHE4100RJ
SBCHE15100RJ
SBCHE41K5J
SBCHE610RJ
SBCHE1168RJ
SBCHE433RJ
SBCHE44R7K
SBCHE510KJ
SBCHE422RJ
SBCHE61R5K
SBCHE65K6J
SBCHE11470RJ
SBCHE43K3J
SBCHE1147RJ
SBCHE1110RJ
SBCHE4220RJ
SBCHE1547RJ
SBCHE11150RJ
SBCHE11100RJ
SBCHE151R0K
SBCHE1510KJ
SBCHE622KJ
SBCHE1522RJ
SBCHE656RJ
SBCHE15680RJ
SBCHE1533RJ
SBCHE6560RJ
SBCHE152R2K
SBCHE111R0K
SBCHE615KJ
SBCHE1522KJ
SBCHE1510RJ
SBCHE6120RJ
SBCHE1122KJ
SBCHE114K7J
SBCHE447RJ
SBCHE11220RJ
SBCHE627RJ
SBCHE410RJ
SBCHE682RJ
SBCHE6150RJ
SBCHE111K0J
SBCHE61K0J
SBCHE1133RJ
SBCHE116R8J
SBCHE151K5J
SBCHE68K2J
SBCHE1115RJ
BCV-FEC

Odpor
22 Ohm
1,5 Ohm
22 Ohm
2,2 Ohm
15 Ohm
100 Ohm
100 Ohm
1,5 kOhm
10 Ohm
68 Ohm
33 Ohm
4,7 Ohm
10 kOhm
22 Ohm
1,5 Ohm
5,6 kOhm
470 Ohm
3,3 kOhm
47 Ohm
10 Ohm
220 Ohm
47 Ohm
150 Ohm
100 Ohm
1 Ohm
10 kOhm
22 kOhm
22 Ohm
56 Ohm
680 Ohm
33 Ohm
560 Ohm
2,2 Ohm
1 Ohm
15 kOhm
22 kOhm
10 Ohm
120 Ohm
22 kOhm
4,7 kOhm
47 Ohm
220 Ohm
27 Ohm
10 Ohm
82 Ohm
150 Ohm
1 kOhm
1 kOhm
33 Ohm
6,8 Ohm
1,5 kOhm
8,2 kOhm
15 Ohm
sloupek

Objednávejte na velkoobchod.conrad.sk nebo e-mailem na velkoobchod@conrad.cz

Zatížitelnost
11 W
11 W
7W
11 W
4W
4W
17 W
4W
7W
11 W
4W
4W
5W
4W
7W
7W
11 W
4W
11 W
11 W
4W
17 W
11 W
11 W
17 W
17 W
7W
17 W
7W
17 W
17 W
7W
17 W
11 W
7W
17 W
17 W
7W
11 W
11 W
4W
11 W
7W
4W
7W
7W
11 W
7W
11 W
11 W
17 W
7W
11 W
17 W
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Vishay
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MOSFET tranzistory Vishay

Obj. č.
597272
597197
597184
597166
597352
597248

Typ
IRL620PBF
IRFP150PBF
IRFIB6N60APBF
IRFD210PBF
SI5935CDC-T1-GE3
IRFR9024PBF

VISHAY

Silnovrstvé rezistory Vishay RTO 50

VISHAY

Nepatrný teplotní odpor, jednoduchá
montáž. Pro použití všude tam, kde
je třeba dosáhnout vysokých výkonů
při malých rozměrech, např. síťové
zdroje, měniče, železniční a medicínská
technika.
Technické parametry: Design: axiální
· Design: TO-220 · Zatížitelnost: 50 W ·
Tolerance ±: 1 % · Rastr (rozteč): 5,08 mm
· Izolační odpor: ≥ 106 MΩ · Mezní napětí:
300 V · Balení: 1 ks · Typ : RTO 50 F ·
Rozsah teplot: -55 až +155 °C.

Typ pouzdra
TO-220AB
TO-247AC
TO-220-3
DIP-4
SMD-8
TO-252-3

Obj. č.
445129
445267
445279
445207

Odpor
2,2 Ohm
470 Ohm
680 Ohm
22 Ohm

Silnovrstvé rezistory Vishay

VISHAY

428310

406007

1607495

445131

Technické parametry: Tolerance ±: 1 % · Balení: 1 ks.
Obj. č.
428310
406007
1607495
445131

Typ
DCU 0805
RC0805JR-070RL
WSLP59311L000FEB
RTO 20 F

Design
SMD
SMD
SMD
axiální

Typ
0805
0805
5931
TO-220

Tyristor Vishay VS-80RIA120PBF

Technické parametry: Typ : VS-80RIA120PBF · Typ pouzdra: TO-209AC ·
Výrobce: VIS.

V cermetovém provedení. Určen pro montáž
na čelní panel a DPS.
Charakteristika: lineární · Výstup: Mono ·
Zatížitelnost: 1 W · Připojení: pájecí piny · Úhel
otáčení (mechanický): 295° · Úhel otáčení
(elektrický): 265° · Délka osy: 12,7 mm · Ø osy:
6,35 mm · Délka závitu: 9,5 mm · Teplotní
koeficient: 100 ±ppm/°C · Tolerance: ±10 % ·
Balení: 1 ks · Provozní teplota: -55 až +125 °C.
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Typ
249 500R
249 1K
249 2K5
249 5K
249 10K
249 25K
249 50K
249 100K
249 250K
249 500K
249 1M

VISHAY

Obj. č.
596928

Potenciometry Vishay série 249

Obj. č.
424137
424145
424153
424161
424170
424188
424196
424200
424218
424226
424234

Odpor
62 kOhm
0 Ohm
1 mΩ
150 kOhm

Odpor
500 Ohm
1 kOhm
2,5 kOhm
5 kOhm
10 kOhm
25 kOhm
50 kOhm
100 kOhm
250 kOhm
500 kOhm
1 MOhm

VISHAY

Zatížitelnost
0,125 W
0,125 W
10 W
20 W

Teplotní koeficient
100 ppm
100 ppm

Rozm.
(d x š x v) 2 x 1,2 x 1,2 mm
(d x š x v) 2 x 1,2 x 1,2 mm
(d x š x v) 4 x 15 x 7,75 mm
4,5 x 15 x 10,1 mm

Potenciometry Vishay série 357

Odporový člen z vodivého plastu.
Technické parametry: Charakteristika:
lineární · Výstup: Mono · Zatížitelnost:
1 W · Mezní napětí: 1000 V · Připojení:
pájecí piny · Úhel otáčení (mechanický): 360° · Úhel otáčení (elektrický):
Obj. č.
424080
424056
424064
424072
424099
424102

Odpor
10 kOhm
1 kOhm
2 kOhm
5 kOhm
20 kOhm
50 kOhm

VISHAY

340° · Provedení: Lineární · Délka osy:
12,19 mm · Provedení ložiska: kovové ·
hladké · Ø osy: 6,34 mm · Délka závitu: 8,8 mm · Teplotní koeficient: 600
±ppm/°C · Tolerance ±: 20 % · Balení: 1
ks · Provozní teplota: -55 až +125 °C.
Typ
357 10K
357 1K
357 2K
357 5K
357 20K
357 50K

7segmentové displeje Vishay

Technické parametry: Kategorie:
7segmentový displej · UF: 2 V · IF: 20
Obj. č.
599367
599369
599371
599372

Společné připojení
Katoda
Anoda
Katoda
Anoda

VISHAY

mA · Výška číslic: 10 mm · Počet číslic:
1 · Rozm.: (š x v x h) 9,8 x 13 x 3,75 mm.
Barva
zelená
oranžová
oranžová
červená

Dokumenty k produktům naleznete na velkoobchod.conrad.sk v záložce „Ke stažení“

Vlnová délka
572 nm
605 nm
605 nm
631 nm

Svítivost
0,4 mcd
0,65 mcd
0,65 mcd
0,65 mcd

Pasivní součástky »

Würth Elektronik

Dělená feritová jádra Würth Elektronik

Kompenzační tlumivky Würth Elektronik

Technické parametry: Vlastnosti: s
uzamykací technologií · Balení: 1 ks.
Pozn.: Impedance se vztahuje na 1
vinutí! Bezpečnostní klíč není součástí
dodávky.

Technické parametry: Vlastnosti:
prstencové jádro · Design: radiální ·
Balení: 1 ks · Provozní teplota: -40 až
+125 °C.

Obj. č.
1086904
1086905
1086906
1086907
1086908
1086909
1086910
1086911

Ø kabelu do
14,5 mm
14,5 mm
8 mm
8 mm
16 mm
16 mm
27 mm
27 mm

Impedance při 25 MHz
64 Ohm
64 Ohm
83 Ohm
83 Ohm
71 Ohm
71 Ohm
55 Ohm
55 Ohm

Impedance při 100 MHz
119 Ohm
119 Ohm
165 Ohm
165 Ohm
130 Ohm
130 Ohm
110 Ohm
110 Ohm

Elektrolytické kondenzátory Würth
Elektronik

Technické parametry: Design: radiální
· Životnost: 2000 h · Balení: 1 ks ·
Obj. č.
1279143
1279144
1279145
1279146
1279147
1279148
1279149
1279150
1279151
1279152
1279153
1279154
1279155
1279156
1279157
1279158
1279159
1279160
1279161
1279162
1279163
1279164
1279165
1279166
1279167
1279168
1279169
1279170
1279171
1279172
1279173
1279174

Elektrická
kapacita
180 µF
220 µF
270 µF
330 µF
390 µF
470 µF
560 µF
680 µF
820 µF
1000 µF
1200 µF
1500 µF
2000 µF
100 µF
180 µF
220 µF
270 µF
330 µF
390 µF
470 µF
560 µF
680 µF
820 µF
39 µF
47 µF
68 µF
82 µF
100 µF
180 µF
220 µF
270 µF
330 µF

Rastr (rozteč)
3,5 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,5 mm
5 mm
3,5 mm
5 mm
5 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,5 mm
3,5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
5 mm

Tolerance ±: 20 % · Provozní teplota:
-55 až +105 °C · Materiál: hliník.
Jmenovité napětí
6,3 V
6,3 V
6,3 V
6,3 V
6,3 V
6,3 V
6,3 V
6,3 V
6,3 V
6,3 V
6,3 V
6,3 V
6,3 V
16 V
16 V
16 V
16 V
16 V
16 V
16 V
16 V
16 V
16 V
25 V
25 V
25 V
25 V
25 V
25 V
25 V
25 V
25 V

Zásuvka USB 3.0 typu
A WR-COM,
horizontální
Technické parametry: Ppočet pólů: 9
· Připojení: do DPS, úhlové · Provozní
teplota: -20 až +85 °C · Norma zástrčky: USB 3.0 · Barva: modrá · Materiál
kontaktu: slitina mědi · Splňuje RoHS:
ano · Balení: 1 ks.

Rozm. (Ø x v)
8 mm x 8 mm
8 mm x 8 mm
8 mm x 8 mm
8 mm x 8 mm
8 mm x 8 mm
8 mm x 8 mm
8 mm x 8 mm
8 mm x 8 mm
8 mm x 8 mm
10 mm x 12,5 mm
8 mm x 11,5 mm
10 mm x 12,5 mm
10 mm x 12,5 mm
8 mm x 11,5 mm
8 mm x 8 mm
8 mm x 8 mm
8 mm x 8 mm
8 mm x 8 mm
8 mm x 11,5 mm
8 mm x 11,5 mm
10 mm x 12,5 mm
10 mm x 12,5 mm
10 mm x 12,5 mm
8 mm x 8 mm
8 mm x 8 mm
8 mm x 8 mm
8 mm x 8 mm
8 mm x 8 mm
10 mm x 12,5 mm
10 mm x 12,5 mm
10 mm x 12,5 mm
10 mm x 12,5 mm

Obj. č.
1088020
1088021
1088022
1088023
1088024
1088025
1088026
1088028
1088029
1088030
1088031
1088032
1088033
1088034
1088035
1088036
1088037
1088038
1088039
1088040
1088041
1088042
1088043
1088044
1088045

LN
39000 µH
10000 µH
20000 µH
1000 µH
4000 µH
10000 µH
20000 µH
1000 µH
10000 µH
20000 µH
3300 µH
1000 µH
1000 µH
20000 µH
10000 µH
3300 µH
2200 µH
1000 µH
20000 µH
10000 µH
3300 µH
1800 µH
1300 µH
1000 µH
500 µH

Odpor
3000 mΩ
350 mΩ
1000 mΩ
45 mΩ
140 mΩ
360 mΩ
540 mΩ
35 mΩ
125 mΩ
270 mΩ
60 mΩ
13 mΩ
7 mΩ
220 mΩ
105 mΩ
35 mΩ
20 mΩ
9 mΩ
160 mΩ
55 mΩ
25 mΩ
9,5 mΩ
6,2 mΩ
4,5 mΩ
2,3 mΩ

Jmenovitý proud
0,3 A
0,7 A
0,5 A
2A
1,5 A
1A
0,5 A
3A
2A
1,5 A
2,5 A
6A
10 A
2A
3A
4A
6A
12 A
3A
5A
6A
14 A
20 A
25 A
35 A

Rastr (rozteč)
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
4,5 mm
5 mm
5 mm
5 mm
7,5 mm
7,5 mm
7,5 mm
7,5 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm

Zásuvkový konektor Würth
Elektronik 691361100004
Technické parametry: Provedení: zásuvka, rovná · Rastr (rozteč): 3,50 mm
· Počet kontaktů v řadě: 4 · Počet pólů:
4 · Jmenovitý proud: 10 A · Průřez min:
0,13 mm² · Připojení: šroubová svorka
· zástrčka · Délka izolace (max.): 7
mm · Jmenovité napětí: 300 V · AWG
min.: 26 · Počet řádků: 1 · Max. průřez:
1,50 mm² · Materiál pouzdra: PA 66 ·
Materiál kontaktu: elektrolitická měď ·
Splňuje RoHS: ano · Provozní teplota:

-40 až +105 °C · Rozm.: (d x š x v) 11,10
x 15,80 x 14,00 mm.
Obj. č.
1088765

Stínicí lepicí páska Würth Elektronik
WE-CF EMI 3003308A
• Potažená mědí
• (d x š) 33 m x 8 mm
• Samolepicí

Technické parametry: Typ: WE-CF EMI
· Tloušťka: 0,07 mm · Barva: měděná ·
Typ lepidla: akryl · Balení: 1 role · Provozní teplota: -25 až +85 °C · Rozm.: (d
x š) 33 m x 8 mm.

Obj. č.
1086682

Tlačítko WS-TSS

Obj. č.
1088822

Technické parametry: Typ: WS-TSS
430156043736 · Funkce: bez aretace
· Přepínací pozice: 1x vyp/(zap) · Typ
kontaktu: 1 spínací kontakt · Připojení:
SMD · Spínací napětí: 12 V/DC · Spínací
proud (max.): 0,05 A · Balení: 1 ks ·
Rozm.: (d x š x v) 6,2 x 6,2 x 4,3 mm ·
Provozní teplota: -40 až 85 °C.

Objednávejte na velkoobchod.conrad.sk nebo e-mailem na velkoobchod@conrad.cz

Obj. č.
711699
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B+B Thermo-Technik
Barthelme
Bourns
Bürkert
Contrinex
CREE
DataLogic
DIODES Incorporated
Diotec
Finder

•

•

•

•

•

•
•

•
•

• •
•

•

Fischer Elektronik
Honeywell
Idec
ifm Electronic
Infineon Technologies
IXYS
Kingbright
Korea Electronics
Kübler
Linear Technology
Maxim Integrated
Mean Well

• • •
•
•
•
• •
•
•

Microchip Technology
Murata
Nexperia
NXP Semiconductors
ON Semiconductor
Panasonic
Pepperl & Fuchs

•
• •
•
•
•
•

Phoenix Contact
RAFI
RECOM
Renesas
ROHM Semiconductor
SCI
Semikron
Sharp
Signal Construct
STMicroelectronics
Strapubox
Taiwan Semiconductor
TE Connectivity
TE Connectivity Sensor
Texas Instruments
Toshiba
TracoPower
TRU COMPONENTS
Vishay
Weidmüller
Wolfgang Warmbier
Würth Elektronik
Yoldal

•
•

•

• •
• • •
•

•
•

• • •

• • • • • • • •
•
•

•
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• •
•
•
•
•
• • •
•
•
• • • •
•
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• • • •
• • • •
•
• • • • •
•
•
• •
•
• •
•

•

• •

Optoelektronika

B.I.O-TECH e.K.

Senzory

•

Příslušenství pro komponenty

•

Integrované obvody

FET tranzistory

APEM

Tyristory, triaky

Regulátory napětí

•

Analog Devices

Bipolární tranzistory, IGBT

Usměrňovače

Diody

AB Elektronik

Mikrokontroléry, mikroprocesory

AKTIVNÍ
SOUČÁSTKY

•

•
•
•
•

•
•
•
•

• •
•
• •
•

•

•

•
• • • • • •
•
•
• •
•
•
•
• • • • •
• • • • •
•
•
• •
• •
• • •
•
•
•
•
•

AKTIVNÍ SOUČÁSTKY
Bezpečnost na výrobních linkách
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Optické bezpečnostní prvky
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Senzory
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Senzory průtoku
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Více než 50 000 produktů
pro vybavení budov
a elektronických systémů!

Bezpečnost automatizovaných
výrobních linek
V prostorách, kde činnost strojů představuje riziko pro osoby či výrobky, jsou využívány
světelné závěsy, známé také jako světelné závory. Toto řešení je často využíváno proto, že je na
rozdíl od mechanických součástí univerzální a poskytuje vysokou úroveň bezpečnosti lidem i
majetku.
V současnosti je k dispozici mnoho variant světelných závor a široké spektrum zařízení a dalšího příslušenství. V závislosti na variantě jsou integrovány různé funkce strojů, případně je lze provádět ve spojení s řešeními pro kontrolu
bezpečnosti. Spadají sem malé a kompaktní světelné závory nebo extrémně trvanlivé a odolné modely pro speciální
použití v náročných prostředích. Díky tomu je světelné závory možné integrovat v rámci bezpečnostních a ochranných systémů pro stroje či instalace i ve velmi omezeném prostoru.

Výběr vhodné ochrany pro konkrétní aplikace
Výběr ochranné závory by měl záviset na nejdůležitějších faktorech:
• Rozlišení definující minimální přípustnou velikost nového objektu v kontrolované oblasti
• Vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem umožňující provoz systému
• Doba odezvy
• Výška zóny kontrolované závorou
• Počet paprsků
• Další funkce: multiscanning (vícenásobné snímání kontrolované oblasti během určité doby), ztlumení (dočasná deaktivace) a zaslepení (deaktivace konkrétní zóny), práce v cyklech
• Bezpečnostní kategorie vhodná pro danou aplikaci
Závory složené z vysílače a přijímače namontovaného v určité vzdálenosti vytvářejí neviditelnou bariéru, jejíž překročení bude signalizováno nebo způsobí zastavení stroje či technologického procesu.

Použití:
• Ochrana speciálních prostor – např. míst, kde jsou skladovány nebezpečné materiály, nebo prostor ve výrobních
halách, kde by se neměli vyskytovat lidé
• Ochrana vchodů a nebezpečných míst, oblastí a zařízení, např. lisů, robotů, paletizačních zařízení, baličů, výrobních linek
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Optické bezpečnostní prvky

Aktivní součástky »

Bezpečnostní optické závory
Panasonic série SF4C

Bezpečnostní optické závory
Contrinex

Ultra tenká bezpečnostní závora pro
ochranu rukou. Kompaktní provedení
s hloubkou pouze 13 mm.
Technické parametry: Provozní napětí: 24 V/DC (max) · Provozní teplota: -10
až +55 °C
Obj. č. Typ

Počet paprsků

Výška ochranného pole

507126 SF4C-H8

8

160 mm

507127 SF4C-H12

12

240 mm

507129 SF4C-H20

20

400 mm

507131 SF4C-H24

24

480 mm

507132 SF4C-H28

28

560 mm

507133 SF4C-H32

32

640 mm

Rozm. (š x
v x h)
30 x 160 x
13,2 mm
30 x 240 x
13,2 mm
30 x 400 x
13,2 mm
30 x 480 x
13,2 mm
30 x 560 x
13,2 mm
30 x 640 x
13,2 mm

Bezpečnostní laserový skener SD3-A1
Bezpečnostní laserový skener kontroluje a chrání nebezpečné oblasti v okruhu strojů. Skener pracuje na principu
měření rychlosti světla a snímá prostředí díky integrovanému rotujícímu
zrcadlu jako optický radar. Maximální
plocha snímání a detekce je 50 metrů
v úhlu až 190°. Je možné rozdělení
až do 8 volitelných varovných polí v
průměru 30 m, a ochranných polí v
průměru 8 m. Pomocí softwaru lze
přesně určit tvar nebo obrys těchto
polí pro každé použití. Funkce pro referenční kontrolu obrysů zaznamenává
polohu stacionárních objektů a vytváří
virtuální ohraničení. Rovněž sleduje
směr paprsku po instalaci a pokud je
chybný, spustí se alarm. Integrovaný
senzor rozpozná znečištění na povrchu
čočky a zaručuje bezpečné fungování.
Všechny konfigurační data, jako např.
nastavení varovných / ochranných polí,
rozlišení, doba odezvy, jsou stanovena
pomocí konfiguračního a diagnostického softwaru.

Technické parametry: Typ : SD3-A1
· Provozní napětí : 24 V/DC (max) ·
dosah (max.): 50 m · Rozm.: (d x š x v)
135 x 140 x 195 mm · Provozní teplota:
0 až +50 °C.
Rozsah dodávky: Bezpečnostní
laserový skener · 15pinová zástrčka ·
9pinová zástrčka · Upevňovací šrouby
· Konfigurační software.
Obj. č.
507104

Světelné clony DataLogic
AREAscan™ série DS1

Bezpečnostní optická závora je velmi
kvalitní bezpečnostní prvek pro ochranu osob a strojů. Výrobek s názvem
Safetinex byl vyvinut v souladu s
platnými mezinárodními bezpečnostníObj. č.
506380
506381
506382
506383
506384
506385
506386
506387
506388
506390
506391
506393
506396
506398
506399
506401
506403
506405
506406
506407
506408
506409
506410
506411
506412
506413
506414
506420
506421
506422
506423
506424
506425
506428
506429

Typ
YBB-14S4-0150-G012
YBB-14R4-0150-G012
YBB-14S4-0250-G012
YBB-14R4-0250-G012
YBB-14S4-0400-G012
YBB-14R4-0400-G012
YBB-14S4-0500-G012
YBB-14R4-0500-G012
YBB-14S4-0700-G012
YBB-14R4-0700-G012
YBB-14S4-0800-G012
YBB-14R4-0800-G012
YBB-14S4-1000-G012
YBB-14R4-1000-G012
YBB-30S4-0250-G012
YBB-30R4-0250-G012
YBB-30S4-0400-G012
YBB-30S4-0500-G012
YBB-30R4-0500-G012
YBB-30S4-0700-G012
YBB-30R4-0700-G012
YBB-30S4-0800-G012
YBB-30R4-0800-G012
YBB-30S4-0900-G012
YBB-30R4-0900-G012
YBB-30S4-1000-G012
YBB-30R4-1000-G012
YBB-30S4-1400-G012
YBB-30R4-1400-G012
YBB-30S4-1600-G012
YBB-30R4-1600-G012
YBB-30S4-1700-G012
YBB-30R4-1700-G012
YBB-30S4-1800-G012
YBB-30R4-1800-G012

mi normami a má potřebné certifikáty
pro použití v Evropské unii.
Technické parametry: Provozní
napětí: 24 V/DC (max) · Připojení: M12,
5pól. · Krytí IP65/67 · Provozní teplota:
0 až +50 °C.

Provedení
vysílač
přijímač
vysílač
přijímač
vysílač
přijímač
vysílač
přijímač
vysílač
přijímač
vysílač
přijímač
vysílač
přijímač
vysílač
přijímač
vysílač
vysílač
přijímač
vysílač
přijímač
vysílač
přijímač
vysílač
přijímač
vysílač
přijímač
vysílač
přijímač
vysílač
přijímač
vysílač
přijímač
vysílač
přijímač

Max. dosah
3,5 m
3,5 m
3,5 m
3,5 m
3,5 m
3,5 m
3,5 m
3,5 m
3,5 m
3,5 m
3,5 m
3,5 m
3,5 m
3,5 m
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m
12 m

Počet paprsků
17
17
33
33
49
49
65
65
81
81
97
97
129
129
17
17
25
33
33
41
41
49
49
57
57
65
65
89
89
97
97
105
105
113
113

Senzory oblastí a rozměrů Leuze,
přijímač

Senzory oblastí a rozměrů AREAscan
™ řady DS1 jsou kompaktní světelné
mřížky s více paprsky, které jsou vhodné pro získání, měření nebo určování
polohy objektů.
Obj. č.
1488337
1488341
1488342
1488343
1488344
1488346
1488345
1488348
1488351
1488350
1488352
1488353

Typ
DS1-HD-SR-010-JV
DS1-LD-HR-010-JV
DS1-LD-HR-015-JV
DS1-LD-SR-010-JV
DS1-LD-SR-010-PV
DS1-LD-SR-015-JV
DS1-LD-SR-015-PV
DS1-SD-HR-010-JV
DS1-SD-HR-015-JV
DS1-SD-SR-010-JV
DS1-SD-SR-015-JV
DS1-SD-SR-030-JV

Technické parametry: Provedení:
vysílač, přijímač · Provozní napětí : 24
V/DC (max) · Připojení: M12, 4pól. a
5pól. · Krytí IP65.

Max. dosah
4m
2,1 m
2,1 m
2,1 m
2,1 m
2,1 m
2,1 m
0,8 m
0,8 m
0,8 m
0,8 m
0,8 m

Výška ochranného pole
100 mm
100 mm
150 mm
100 mm
100 mm
150 mm
150 mm
100 mm
150 mm
100 mm
150 mm
300 mm

Technické parametry: Provozní napětí : 24 V/DC (max) · Připojení: M12, 5pól. ·
Provozní teplota: 0 až +55 °C.
Obj. č.
1362583
1362580
1362577
1362573
1362605
1362602
1362606
1362607

Typ
MLC510R14-300
MLC510R14-600
MLC510R14-900
MLC510R14-1200
MLC510R30-300
MLC510R30-600
MLC510R30-900
MLC510R30-1200

Objednávejte na velkoobchod.conrad.sk nebo e-mailem na velkoobchod@conrad.cz

Max. dosah
6m
6m
6m
6m
10 m
10 m
10 m
10 m

Výška ochranného pole
300 mm
600 mm
900 mm
1200 mm
300 mm
600 mm
900 mm
1200 mm
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Senzory

« Aktivní součástky

Proudové snímače série CSN
Vysoká přetížitelnost a velmi
dobrá izolace mezi primárním
a sekundárním vinutím. Rychlá
frekvenční odezva. Kompaktní
provedení. Žádné omezení týkající
se vstupního tvaru vlny. Oblasti
použití: variabilní otáčky pohonů,
napájení, zpětnovazební ovládací
systémy, robotická nebo svářecí
technika, ochrana před přetížením.
Funguje na principu Hallova jevu a
vynulování popř. metody magnetického nulového toku (zpětnovazební ovládací systémy). Magnetický tok uvnitř
senzoru je trvale kontrolován, aby
zůstal vždy nulový. Množství proudu
přitom odpovídá vyrovnání měřených
hodnot primárního proudu vodiče,
znásobuje se převodem primárního a
sekundárního vinutí. Tento vyrovnávací proud je částečně výstupním

Indukční spínače s M30 závitem

signálem a představuje perfektní obraz
primárního proudu (měřený proud)
děleného počtem sekundárního vinutí.
Spojíme-li poté ještě odpor, tak můžeme proud přeměnit na napětí.
Technické parametry: Typ: CSNX25 ·
Provozní napětí: 5 V/DC · Připojení: do
DPS · Měřicí rozsah: 0 - 40 A · Provozní
teplota: -40 až +85 °C.
Obj. č.
505264

Technické parametry: Provozní
napětí: 10 - 30 V/DC · Spínací
vzdálenost (max.): 10 mm · Spínací
frekvence: 1 kHz · Připojení: kabel,
otevřené konce · Montážní velikost: M30 · Vlastnosti materiálu:
niklováno · Materiál pouzdra: mosaz · Provozní teplota: -40 až +70
°C · Rozm.: (Ø x d) 30 x 60 mm.
Obj. č.
1607617
1607615
1607616
1607614

Typ
TC-TS30-10P-2
TC-TS30-10N-2
TC-TS30-10P-1
TC-TS30-10N-1

Výstup
PNP, otevřený kontakt
NPN, otevřený kontakt
PNP, zavřený kontakt
NPN, zavřený kontakt

Magnetoresistivní senzor
HMC1021ZRC, 5 - 25 V, SIP 8

Vibrační senzor
Hallovy snímače od značky Honeywell jsou velmi malé, ale přesné díky
použití technologie Solid State.
Technické parametry: Typ: HM-C1021ZRC · Provozní napětí: 5 - 25 V/
DC · Připojení: do DPS · Pouzdro: SIP-8
· Typ senzoru: THT · Měřicí rozsah:
-477,462 až +477,462 A/m · Odpor: 1100
Ohm.

• Směrově nezávislá detekce

Univerzálně použitelný snímač vibrací
mimořádně malé konstrukce. Použitelný ve výstražných zařízeních, při
ochraně objektů apod. Reaguje již na
velmi malé otřesy a změny polohy.
Technické parametry: Typ: 185244
· Typ kontaktu: 1 rozpínací kontakt ·
Rozlišení: 0,1° · Provozní teplota: -30
až +80 °C.

Obj. č.
185244

Indukční snímač otáček
Vyvinutý a vyrobený podle přísných
požadavků automobilového průmyslu.
Univerzálně použitelný v automobilech, užitkových vozidlech nebo v
průmyslové elektronice.
Technické parametry: Kategorie:
snímač otáček · Typ: 9406200030 ·
Odpor: 1050 Ohm · Provozní teplota:
-40 až +160 °C.

Snímač vzduchových bublin
Panasonic BE-A401P
• Dva výstupy ON/ON
• Rychlá doba odezvy

Obj. č.
182867

Pohybový senzor s Bluetooth
• Snadná konfigurace přes smartphone
s iOS a Android
• Není vyžadováno dálkové ovládání

Integrované nastavení pro hodnotu
jasu, času vypnutí a citlivosti (snížení
rozsahu detekce).
Technické parametry: Typ: 18.51.8.230.
B300 · Provozní napětí: 250 V/AC, 400
V/AC · Typ kontaktu: 1 spínací kontakt
· Spínací proud (max.): 10 A · Max.
dosah: 8 m · Provozní teplota: -10 až
+50 °C.

Obj. č.
505272

Technické parametry: Typ: BE-A401P ·
Provozní napětí: 5 - 24 V/DC · Výstupy:
PNP · Materiál: PBT · polyamid · polykarbonát · Jmenovitý průměr: 4 mm ·
Provozní teplota: -25 až +55 °C · Rozm.:
(d x š x v) 20 x 15,5 x 16,5 mm.

Obj. č.
1541140

Indukční senzor přiblížení ISG

Obj. č.
1534830

Technické parametry: Typ: ISG50BBDKX · Provozní napětí: 10 - 30 V/DC
· Výstupy: PNP · Spínací vzdálenost
(max.): 20 mm · Připojení: kabel,
otevřené konce · Konstrukční velikost:
M50 · M12 · Materiál pouzdra:
nerezová ocel · Typ kontaktu: 1 spínací
kontakt · Krytí: IP67 · Provozní teplota:
-25 až 230 °C.

Obj. č.
792848

Bezdrátové teplotní čidlo

Lineární proudový snímač série CSLA

Jednotka pro bezdrátovou komunikaci s centrálou systému. Vodotěsné
teplotní čidlo je připojeno na kabelu
délky 1,5 metru.
Vlastnosti: Teplotní rozsah: -19,9 až
+79,9 °C · Životnost baterie až 2,5 roku.

Tento proudový snímač se skládá z
flux kolektoru, snímacího prvku a
pouzdra. Snímač je montovatelný
na plošný spoj a zajišťuje poměrový
výstupní signál. Vhodné pro AC a DC.
Rychlá doba odezvy a vysoká přesnost.
Technické parametry: Typ: CSLA1CH ·
Provozní napětí: 8 - 16 V/DC · Připojení:
do DPS · Reakční doba: 3 µs · Provozní
teplota: -25 až +85 °C · Rozm.: (d x š x
v) 34,3 x 10,4 x 35,6 mm.

84

Obj. č.
646302

Obj. č.
505261

Dokumenty k produktům naleznete na velkoobchod.conrad.sk v záložce „Ke stažení“

Aktivní součástky »

Mosazný průtokoměr B.I.O-TECH e.K.,
0,5 - 50 l/min

Tento průtokoměr se vyznačuje velkou
kapacitou a osvědčil se v průmyslových i nápojových zařízeních.
Technické parametry: Provozní napětí:
4,5 - 24 V/DC · Měřicí rozsah: 0,5 - 50
l/min · Připojení: 3pólová zástrčka ·
Výstupy: NPN · PNP · Materiál: mosaz
· Měřicí přesnost: ±3 % · Provozní
teplota: 0 až +90 °C · Rozm.: (d x š x v)
110 x 70 x 85 mm.

Obj. č.
150175

Průtokoměr FCH mini PP
Průtokoměr FCH-m byl navržen pro
měření malých množství vodných
a viskózních médií (max. 10 mPas).
Použité materiály jsou odolné vůči
agresivním materiálům. Bezkontaktní
snímací systém má dlouhou životnost
a poskytuje pravoúhlý signál (např.
pro PLC).
Technické parametry: Typ: FCH-M ·
Provozní napětí: 5 - 24 V/DC · Měřicí
rozsah: 0,015 - 0,8 l/min · Připojení:
3pólová zástrčka · Materiál: PP ·
Těsnicí materiál: FKM · FPM · Měřicí
přesnost ±: 2 % · Provozní teplota: -10

až +85 °C · Rozm.: (d x š x v) 57,5 x 40,7
x 26 mm.
Obj. č.
155374

Obj. č.
150162

teplota: -10 až +80 °C · Rozm.: (d x š x
v) 77 x 62 x 60 mm.
Obj. č.
150149

Průtokoměr FCH-midi-POM je univerzálně použitelný - velký rozsah měření
a velmi malé rozměry. Vhodný pro měření větších průtoků v malém prostoru.
Dva různé rozsahy měření dle velikosti
trysek. Je vhodný pro měření průtoku
vody, nápojů, benzínu, nafty a dalších
neagresivních kapalin na bázi vody.
Snímání je prováděno bezdotykově
pomocí Hallovy sondy.
Technické parametry: Typ: FCH-midi-POM · Provozní napětí: 5 - 24 V/DC ·
Připojení: 3pólová zástrčka · Výstupy:
PNP · Těsnicí materiál: FKM · Měřicí
přesnost ±: 2 % · Měřicí rozsah: 0,1 - 10

l/min · Provozní teplota: -20 až +85 °C ·
Rozm.: (d x š x v) 56,9 x 41,8 x 64 mm.
Rozsah dodávky: Magnetická zásuvka
· Těsnění · Šroub · Tryska 3 mm ·
Datový list.
Obj. č.
503593

Odolné provedení vhodné pro
chemicky agresivní média, kyseliny,
louh, benzín, naftu, měřicí, regulační a
dávkovací zařízení.
Technické parametry: Typ: FCH-SE
5-400 · Provozní napětí: 5 - 24 V/DC
· Připojení: 3pólová zástrčka · Měřicí
přesnost ±: 2 % · Měřicí rozsah: 5 400 l/min.

Obj. č.
155307

Průtokoměr Multi Flow Midi MFM 1.0

Rozsah dodávky: Magnetická zástrčka
· Těsnění · Šroub · Datový list.
Pozn.: Lze kombinovat s palivoměrem
obj. č. 150178/150191 a dávkovacím
kontrolerem obj. č. 150404.
Obj. č.
503591

Mosazný průtokoměr, 0,8 - 80 l/min
Tento průtokoměr se vyznačuje velkou
kapacitou a osvědčil se v průmyslových i nápojových zařízeních.
Technické parametry: Typ: 150189 ·
Provozní napětí: 4,5 - 24 V/DC · Připojení: 3pólová zástrčka · Výstupy: NPN
· PNP · Materiál: mosaz · Měřicí přesnost ±: 3 % · Měřicí rozsah: 0,8 - 80 l/
min · Provozní teplota: 0 až +90 °C ·
Rozm.: (d x š x v) 130 x 70 x 85 mm.

Kompaktní průtokoměr je vhodný
pro užití v průmyslové oblasti (měřicí,
regulační, monitorovací a dávkovací
technice). Kombinace materiálu
polyoxymetylenu, keramicky spojených
magnetů a leštěné kalené nerezové
ocele poskytuje hladký chod při velké
chemické stabilitě.
Technické parametry: Typ: POM ·
Provozní napětí: 4,5 - 24 V/DC · Měřicí
rozsah: 0,025 - 2,5 l/min · Připojení:
3pólová zástrčka · Výstupy: NPN ·
PNP · Měřicí přesnost ±: 2 % · Měřicí
rozsah: 0,025 - 2,5 l/min · Provozní

Průtokoměr Biotech FCH-SE

Průtokoměr FCH-C-PA
Tento průtokoměr se vyznačuje velkým
rozsahem měření při velmi kompaktní
konstrukci. Díky dobrému rozlišení
(435 impulsů/l) lze provádět mnoho
přesných měření a dávkování. Aplikace
zahrnují měření spotřeby neagresivních vodních roztoků, monitoring
chladícího okruhu na zdravotnických
přístrojích a automatické měření a regulaci. Dlouhá životnost a bezdotykové
snímání.
Technické parametry: Typ: FCH-C-PA
2 x G 1/2“ AG · Provozní napětí: 5 - 24
V/DC · Připojení: 3pólová zástrčka ·
Výstupy: PNP · Materiál: polyoxymetylén · Měřicí přesnost ±: 3 % · Měřicí
rozsah: 0,5 - 30 l/min · Teplota okolí:
-10 až +80 °C · Rozm.: (d x š x v) 56,9 x
41,8 x 64 mm.

POM průtokoměr

Průtokoměr FCH-midi-POM

Průtokoměr B.I.O-TECH
e.K. POM, 0,5 - 16,5 l/min
Průtokoměr má využití v průmyslové
oblasti (měřicí, regulační, monitorovací
a dávkovací technice). Kombinace
materiálu polyoxymetylenu, keramicky
spojených magnetů a leštěné kalené
nerezové ocele poskytuje hladký chod
při velké chemické stabilitě.
Technické parametry: Vstupní napětí:
5 - 24 V/DC · Měřicí rozsah: 0,5 - 16,5
l/min · Výstupní signál: obdelník ·
Výstup NPN, PNP · Provozní teplota: -10
až 80 °C · Připojení hadice: 16,66 mm
(G 3/8“).

Senzory průtoku

Obj. č.
150189

Technické parametry: Typ: Multi-FlowMidi MFM 1.0 · Provozní napětí: 5 - 24
V/DC · Připojení: kabel, otevřené konce
· Materiál: polyoxymetylén · PVDF ·
Těsnicí materiál: FKM · Měřicí přesnost
±: 2 % · Měřicí rozsah: 6 - 780 l/h ·
Teplota okolí: -10 až +80 °C · Rozm.: (d
x š x v) 83,3 x 45,6 x 20,4 mm.

Rozsah dodávky: Průtokoměr s 5m
kabelem · Zobrazovací jednotka ·
Připojovací kabel 1 m · 1 tryska, 3 mm
· Datový list.
Obj. č.
503594

Univerzální turbínový průtokoměr
FCH midi POM 0,1 až 10 l/min
Technické parametry: Typ: FCH-midiPOM · Provozní napětí: 5 - 24 V/DC ·
Připojení: 3pólová zástrčka · Výstupy:
PNP · Těsnicí materiál: FKM · Měřicí
přesnost ±: 2 % · Měřicí rozsah: 0,1 - 10
l/min · Provozní teplota: -20 až +80 °C
· Rozm.: (d x š x v) 76,8 x 40,1 x 48,9
mm.
Rozsah dodávky: Snímač · Zásuvná
tryska o průměru 0,9 mm · Konektor
IP65 se šroubem a těsněním.

Objednávejte na velkoobchod.conrad.sk nebo e-mailem na velkoobchod@conrad.cz

Obj. č.
365257
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Monitorovací relé

Polovodičová relé

Časové a multifunkční relé

Elektromagnety a solenoidy

Příslušenství pro spínače a tlačítka

Příslušenství pro relé
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ELEKTROMECHANICKÉ
SOUČÁSTKY
Finder
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WAGO
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Amphenol
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Harting
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Hirschmann
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SCI
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TRU Components
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Phoenix Contact

95

Výrobky odpovídající směrnici ATEX

96

Více než 80 000
elektromechanických
součástek pro
průmyslové aplikace!

Finder – switch to the future
Přední výrobce zabývající se technologií elektromechanických relé, časových relé měřením a monitorováním. Neustálým vylepšováním produktů vyvinul systém reléových spojovacích modulů MasterIN s Push-in
terminály. Představuje nejnovější vývoj pružinových svorek, které nabízejí rychlou instalaci a úsporu místa.

Průmysl • Automotiv • Železnice • Údržba • Kancelářské a domácí instalace

Výhody:
Odolnost proti vysokým a nízkým teplotám
Rychlost instalace díky promyšlené technologii konektorů
Pevnější připojení terminálů při pohybu a vibracích
Relé s největším počtem certifikátů a schválení na trhu: UL, c (UL) us, CSA, CCC, Ex, EAC, VDE, TÜV
Rheinland, RINA, GL, ENEC03, NF apod.
Sortiment solárních relé – pro aplikace se střídavým napětím
Odolná řešení zaručující minimální výpadky v provozu
Vysoké krytí i v agresivním prostředí
Dodržování směrnice ATEX
Moderní technologie - relé NFC s možností programování pomocí smartphonu
a bezplatnou aplikací na Android - Finder Toolbox
Úspora a flexibilita - zjednodušení instalačního systému s možností rozšíření
Snížení nákladů v důsledku zvýšené životnosti spínacích prvků

Kvalita, inovace, neustálý výzkum a nejmodernější technologie!
Kompletní sortiment Finder na velkoobchod.conrad.sk
Automatizace
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Elektroinstalační technika

Rozvodné skříně a příslušenství

Relé

WAGO

Elektromechanické součástky »

Kabelové svorky 221-412

Technické parametry: Pólů: 2 · Izolační materiál: plast · Splňuje RoHS: ano ·
Připojení: pružinová svorka · Jmenovitý
proud: 32 A · Pevný průřez: 0,2 - 4
mm² · Flexibilní: 0,14 - 4 mm² · AWG:
24 - 12 · Odizolovaná délka: 11 mm ·
Provozní teplota: až +105 °C · Jmenovité napětí: 450 V.

Kabelové svorky série 221

Technické parametry: Kategorie:
kabelová svorka · Splňuje RoHS: ano
· Připojení: pružinová svorka · Barva:
transparentní / oranžová · AWG: 24 - 12
· Izolační materiál: plast · Odizolovaná
délka: 11 mm · Provozní teplota: až
+105 °C · Jmenovité napětí: 450 V.
Obj. č.
1188436
1488843
1188439

Balení
1 ks
16 ks
100 ks

Obj. č.
1668965
1488844
1188440

Balení
1 ks
12 ks
50 ks

Pólů
2
3
3

Jmenovitý proud
41 A
32 A
32 A

Kabelové svorky série 222

Kabelové svorky série 222

Technické parametry: Pevný i flexibilní průřez: 0,08 - 2,5 mm² · Pólů: 2 ·
Připojení: pružinová svorka · Jmenovité
napětí: 400 V/AC · Jmenovitý proud:
32 A · Barva: šedá / oranžová · Splňuje
RoHS: ano · Odizolovaná délka: 9 - 10
mm.

Technické parametry: Pevný i flexibilní průřez: 0,08 - 2,5 mm² · Pólů: 3 ·
Připojení: pružinová svorka · Jmenovité
napětí: 400 V/AC · Jmenovitý proud:
32 A · Barva: šedá / oranžová · Splňuje
RoHS: ano · Odizolovaná délka: 9 - 10
mm.

Obj. č.
522400
730024
545448

Balení
1 ks
25 ks
50 ks

Obj. č.
522374
730187
522322

Kabelové svorky WAGO, 2,5 - 4 mm²,
balení 123 ks

Kabelové svorky WAGO, 0,08 - 2,5
mm², balení 54 ks

Technické parametry: Pevný i
flexibilní průřez: 2,5 - 4 mm² ·
mm² · Připojení: pružinová svorka
· Splňuje RoHS: ano.
Rozsah dodávky: 10x (2x 2,5
mm²) · 10x (2x 2,5 mm²) · 10x (2x
4 mm²) · 10x (3x 4 mm²) · 5x (5x 4
mm²) · 30x (2x 2,5 mm²) · 20x (4x
2,5 mm²) · 18x (5x 2,5 mm²) · 10x (10x
2,5 mm²).

Technické parametry: Pevný i
flexibilní průřez: 0,08 - 2,5 mm²
· Připojení: pružinová svorka ·
Splňuje RoHS: ano.
Rozsah dodávky: 21x (2x 4 mm²) · 21x
(3x 4 mm²) · 15x (5x 4 mm²).

Obj. č.
1398224

Průřez kabelu
0,5 - 6 mm²
0,2 - 4 mm²
0,2 - 4 mm²

Balení
1 ks
15 ks
50 ks

Obj. č.
1398221

Kabelové svorky WAGO, 2,5 - 4 mm²,
balení 120 ks

Kabelové svorky 887-917, 0,14 - 4 mm²,
balení 677 ks

Technické parametry: Pevný i
flexibilní průřez: 2,5 - 4 mm² · Připojení: pružinová svorka · Splňuje
RoHS: ano.
Rozsah dodávky: 10x (2x 2,5 mm²)
· 9x (2x 4 mm²) · 9x (3x 4 mm²) · 4x
(5x 4 mm²) · 20x (2x 2,5 mm²) · 20x
(3x 2,5 mm²) · 20x (4x 2,5 mm²) · 18x
(5x 2,5 mm²) · 10x (10x 2,5 mm²).

Technické parametry: Pevný průřez:
0,5 - 4 mm² · Flexibilní průřez: 0,14 - 4
mm² · Připojení: pružinová svorka ·
Splňuje RoHS: ano.
Rozsah dodávky: 100x 2273-202 ·
100x 2273-203 · 100x 2273-204 · 100x
2273-205 · 50x 2273-208 · 100x 221-412
· 100x 221-413 · 25x 221-415 · 2x 221-500
· 2x 2273-500.

Obj. č.
1398223

Obj. č.
1593837

Kabelové svorky 887-913, 0,14 - 6 mm²,
balení 729 ks

Kabelové svorky WA-741-644, balení
105 ks

Technické parametry: Pevný/flexibilní
průřez: 0,2/0,14 - 6 mm² · Splňuje
RoHS: ano.
Rozsah dodávky: 100x (2x 4 mm²) ·
50x (3x 4 mm²) · 25x (5x 4 mm²) · 100x
(3x 2,5 mm²) · 100x (5x 2,5 mm²) · 50x
(8x 2,5 mm²) · 100x (4x 0,8 mm²) · 50x
(8x 0,8 mm²) · 100x (3x 2,50 mm²) ·
50x (3x 6 mm²) · 4x adaptér.

Technické parametry: Pevný/flexibilní
průřez: 0,2/0,14 - 4 mm² · Připojení:
pružinová svorka · Splňuje RoHS: ano.
Rozsah dodávky: 45x (2x 4 mm²) · 45x
(3x 4 mm²) · 15x (5x 4 mm²).

Obj. č.
1558841

Objednávejte na velkoobchod.conrad.sk nebo e-mailem na velkoobchod@conrad.cz

Obj. č.
1398220
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Amphenol

« Elektromechanické součástky

Kabelová zásuvka typ C016, 3+PE pol.
Technické parametry: Číslo výrobce
C016 20D003 110 12 · Max. průřez 2,5
mm² · Počet kontaktů 3 + PE · Připojení: šroubovací · Provozní teplota: -40
až 125 °C · Jmenovitý proud 16 A · Jmenovité napětí 400 V · Ø kabelu: 6 - 12,5
mm · Materiál pouzdra: Polyamid 6.6
· Úhel připojení 180° · Série konektoru
C016 · Splňuje RoHS: Ano · Krytí IP67
(v uzamčeném stavu).

740724

Obj. č.
486725

Obj. č.
740001

BNC spojka 50 Ω

Technické parametry: Typ: B7771B3-ND3G-50 · Frekvence (max.): 4 GHz
· Impedance: 50 Ohm · Provedení:
spojka pro montáž do otvoru · Splňuje
RoHS: ano.

Obj. č.
748150

Obj. č.
748257

Konektorová vložka, zásuvka
C146 10B006 002 1, 6 + PE

Technické parametry: Vlastnosti:
postříbřené kontakty · Počet kontaktů:
6 + PE · Průřez vodiče: 0,25 - 2,5 mm²
· Jmenovitý proud: 16/22 A · Jmenovité
napětí: 400 V · Připojení: šroubovací.

Obj. č.
740724
740737
747499
747512
740750
740763
740777
740790
747525
747538
740804
740817

Provedení
kolík
kolík
kolík
kolík
kolík
kolík
zásuvka
zásuvka
zásuvka
zásuvka
zásuvka
zásuvka

Průřez vodičů
0,14 - 0,5 mm²
0,5 - 1 mm²
0,14 - 0,5 mm
0,5 - 1,5 mm
0,5 - 1,5 mm²
1,5 - 2,5 mm²
0,14 - 0,5 mm²
0,5 - 1 mm²
0,14 - 0,5 mm
0,5 - 1,5 mm
0,5 - 1,5 mm²
1,5 - 2,5 mm²

Kabelové zásuvky série RT360
Odolný průmyslový kovový konektor,
IP67, kompatibilní s jinými standardními průmyslovými konektory.
Technické parametry: Splňuje RoHS:
ano · Materiál pouzdra: poniklovaný
· Uzávěrka: Bajonet · Krytí: IP67 (v
zapojeném stavu) · Izolační materiál:
termoplast UL94V-O · Provozní teplota:
-40 až 90 °C · Jmenovitý proud 10 A ·
Jmenovité napětí 250 V.

BNC zástrčka pro RG58, 50 Ω

Konektory v průmyslové kvalitě z poniklované mosazi. Zdířka z pozlacené
mědi.
Technické parametry: Typ: B1121A1-ND3G-1-50 · Skupina kabelů: RG 58 ·
Průměr: 5,60 mm · Izolační materiál:
POM · Splňuje RoHS: ano · Připojení:
pájecí kontakty · Impedance: 50 Ohm
· Kontaktní odpor: vnitřní vodič 1,5
mΩ, vnější vodič 1 mΩ, izolační odpor
5000 MΩ.

740790

Technické parametry: Splňuje RoHS: ano · Balení: 1 ks.

Přístrojová zastrčka C16-1

Technické parametry: Počet kontaktů:
6 + PE · Připojení: pájecí kontakty ·
Montážní otvor: Ø 22 mm · Splňuje
RoHS: ano · Materiál pouzdra: polyamid 6.6 · Krytí: IP67 (v uzamčeném
stavu) · Šroubové zablokování.

Krimpovací kontakty pro série C16-3

Obj. č.
737705

Obj. č.
737855
737902
737945
737985
738016
738053
738084
738116
738150
738183
738216
738251
738305
738362

Velikosti kontaktů
20
20
20
20
20
20
16
16
16
16
16
16
14
18

Pozn.: Dodává se bez krimpovacích
kontaktů a třmínků. Objednávají se
samostatně.

Počet kontaktů
6
10
19
26
32
4
3
8
12
19
23
2
14
18

D-SUB panelový konektor
• D-SUB kolíková lišta
• Počet řádků: 2
• Pólů: 9

Technické parametry: Typ: 717D E09P
ST · Pólů: 9 · Připojení: šroubovací ·
Splňuje RoHS: ano · Úhel připojení:
180°.

Obj. č.
741041

Pouzdro Amphenol C146 10N006 802 1

Výkonový konektor Amphenol IP65
C016, 41 A / 600 V

Technické parametry: Série Heavy|mate® C146 · Materiál pouzdra: kov ·
Montážní rozměr M25 · Krytí IP65 · Typ
C146 10N006 802 1 · Provozní teplota:
-40 až +100 °C.

Technické parametry: Typ: C016
20P004 800 2 · Průřez pro připojení:
2,5 - 4 mm² · Krytí: IP65 · Ø kabelu
11 - 20 mm · Splňuje RoHS: ano ·
Jmenovité napětí: 600 V · Jmenovitý
proud: 41 A (do 40 °C) · Barva: černá ·
Průchozí odpor: ≤5 mΩ · Jmen. rázové
napětí: 6000 V · Připojení: šroubovací ·
Materiál kontaktu: postříbřený.
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Obj. č.
737878

Obj. č.
740948

Dokumenty k produktům naleznete na velkoobchod.conrad.sk v záložce „Ke stažení“
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Konektorové pouzdro Harting Han®
16B-asg2-QB-21
Technické parametry: Vlastnosti:
2 zámky · Rozměry závitu: 2x PG21 ·
Konstrukční velikost: 16 B · Provedení: 2 boční kabelové vývody · Číslo
výrobce: 09 30 016 1270 · Provozní
teplota: -40 až +125 °C · Barva: šedá ·
Krytí: IP65.

Technické parametry: Směr zástrčky:
kolmo k DPS · Počet řádků: 2 · Rastr
(rozteč): 2,54 mm · Jmenovitý proud:
2 A · Připojení: IDC · Barva: šedá · Materiál pouzdra: PA · Materiál kontaktu:
slitina mědi · Provozní teplota: -55 až
+125 °C · Pólů: 64 · Jmenovité napětí:
500 V · Splňuje RoHS: ano · Rozm.: (d
x š x v) 6,1 x 85,9 x 14,5 mm.

Vnitřní modul pro průmyslové
konektory řady Han® DD Modular
Harting

Technické parametry: Typ: Han® Modular · Číslo výrobce: 09 14 024 0303.

Technické parametry: Typ: Han-Modular® · Číslo výrobce: 09 14 006 0313.

Obj. č.
742458
R

Technické parametry: Provedení:
zástrčka pro DPS rovná · Vlastnosti:
s odlehčením tahu · Počet řádků: 2 ·
Rastr (rozteč): 2,54 mm · Jmenovitý
proud: 2 A · Barva: šedá · Materiál
pouzdra: PA · Materiál kontaktu: slitina
mědi · Provozní teplota: -55 až +105 °C
· Pólů: 10 · Jmenovité napětí: 1000 V/
AC · Splňuje RoHS: ano · Rozm.: (d x š
x v) 6 x 18,00 x 9,4 mm.

Obj. č.
742407
R

Obj. č.
749480

Konektorové pouzdro Han® 3A-agg

Obj. č.
749280

R

Obj. č.
741968
R

Obj. č.
742544

R

Obj. č.
749636
R

Obj. č.
741983

Krimpovací kontakt pro řadu Han®
0,14 - 4 mm²

R

Obj. č.
749232

Krimpovací kontakt pro sérii Han®
1,50 - 6 mm²

Technické parametry: Typ: Han® C ·
Číslo výrobce: 09 32 000 6104.

Konektorové pouzdro Han®
16B-kg-QB-M25
Technické parametry: Vlastnosti:
rovný kabelový vstup · 2 zámky příčného třmene · Rozměry závitu: M25 ·
Konstrukční velikost: 16 B · Provozní
teplota: -40 až +125 °C · Barva: šedá ·
Krytí: IP65.

R

Konektor pro ploché kabely
SEK 18, 10pól.

Technické parametry: Typ: Han® E ·
Číslo výrobce: 09 33 000 6102.

Technické parametry: Vlastnosti: rovný kabelový vstup · 1 zámek příčného
třmenu · Konstrukční velikost: 3 A ·
Provozní teplota: -40 až +125 °C · Krytí:
IP44 · Číslo výrobce: 09 20 003 0301.

Obj. č.
741459

Vnitřní modul pro průmyslové
konektory řady Han® Modul

Krytka Han® 16A-AK

Technické parametry: Typ: Han® 16AAK · Číslo výrobce: 09 20 016 5403.

R

R

Pinová lišta typ D úhlová Harting 32pól.
Technické parametry: Vlastnosti: s
přírubou · Směr zástrčky: vodorovně
k DPS · Počet řádků: 2 · Rastr (rozteč):
5,08 mm · Jmenovitý proud: 6 A · Provedení dle DIN (konektor): D · Barva:
šedá · Materiál pouzdra: PA · Materiál
kontaktu: slitina mědi · Provozní teplota: -55 až +125 °C · Pólů: 32 · osazení:
(a+c) · Jmenovité napětí: 1550 V ·
Splňuje RoHS: ano · Rozm.: (d x š x v)
10,9 x 93,95 x 16,2 mm.

R

Obj. č.
741482

Pinová lišta SEK

Konektorové pouzdro Harting Han®
24B-gs

Technické parametry: Vlastnosti:
2 zámky · Rozměry závitu: PG21 · Konstrukční velikost: 24 B · Číslo výrobce:
09 30 024 1520 · Provozní tepota: -40
až +125 °C · Barva: šedá · Krytí: IP65.

Obj. č.
741458

Konektorové pouzdro Harting Han®
24B-agg-LB
Technické parametry: Vlastnosti: 1
zámek · Konstrukční velikost: 24 B ·
Provedení: spodní část pouzdra, přídavný kryt · Číslo výrobce: 09 30 024
0307 · Provozní teplota: -40 až +125 °C
· Barva: šedá · Krytí: IP65.

R

Harting

R

Obj. č.
749568

D-SUB adaptér pro
konektor Han®
10A-D-Sub 9

Technické parametry: Typ: Han®
10A-D-Sub 9 · Číslo výrobce: 09 20
000 9932.

Objednávejte na velkoobchod.conrad.sk nebo e-mailem na velkoobchod@conrad.cz

R

Obj. č.
742820



91

Hirschmann

« Elektromechanické součástky

Průmyslový switch SPIDER 8TX

Průmyslový Ethernet
Rail-Switch s osmi 10/100
Mbit/s Twisted Pair Ports
pro koncová zařízení nebo další síťové
segmenty.
Vlastnosti: Store and Forward Switching Mode · Ethernet (10 Mbit/s) a
Fast-Ethernet (100 Mbit/s).
Technické parametry: Typ portu:
10/100BASE-TX, kabel TP, zdířky

RJ45, Autocrossing, Autonegotiation,
Autopolarity · Ethernetové porty: 8 ·
Provozní napětí: 12 V/DC · 24 V/DC ·
LAN rychlost přenosu: 100 Mbit/s.
Obj. č.
198652

Univerzální výkonový konektor M 12
ELST 4012 PG 7

Připojení vedení prostřednictvím
svorkové klece.
Technické parametry: Počet pólů: 4
· Jmenovité napětí: 250 V · Jmenovitý
proud: 4 A · Připojení: šroubová svorka
· Krytí: IP67 · Provozní teplota: -25 až
+90 °C.

Obj. č.
158013

Výkonová zásuvka ELWIKA 4012 PG7,
M12, černá

Konektor série GDM

Propojovací konektor Hirschmann
podle DIN EN 175301-803 ISO 4400.
Chráněn proti prachu a stříkající vodě.
Technické parametry: Počet pólů: 3 +
PE · Barva: černá · Typ: GDM 3009 sw
· Číslo výrobce: 931 969-100 · Splňuje
RoHS: ano · Krytí: IP65.

Technické parametry: Počet pólů: 4
· Jmenovité napětí: 250 V · Jmenovitý
proud: 4 A · Připojení: šroubová svorka
· Materiál kontaktu: Cu Zn · Krytí: IP67 ·
Provozní teplota: -25 až +90 °C.

Obj. č.
735062

Obj. č.
735201

Konektor Hirschmann GSSA
300, pájené kontakty

Konektor Hirsch CA 3 LS, IP67
Odolná, univerzální zástrčka pro
všeobecnou strojní konstrukci, řídicí
techniku, elektro-medicínu a pro chemický průmysl. Mezinárodní registrace
pro celosvětové používání VDE, UR,
SEV, CSA.
Technické parametry: Splňuje RoHS:
ano · Barva: černá · Zkušební značky:
UL, VDE · Materiál kontaktu: Ag · Krytí:
IP67.

Technické parametry: Počet pólů: 3 +
PE · Typ: CO_GSSA 300 · Číslo výrobce:
935-980-059 · Splňuje RoHS: ano ·
Vhodný pro sérii GDS.

Obj. č.
739308

Obj. č.
735257

DIN zástrčka Hirschmann MAS 70 S,
7pol.
• S ochranou před vybočením

Síťová zásuvka STAK 3 N

Technické parametry: Počet kontaktů:
3 + PE · Připojení: šroubovací · Jmenovitý proud: 16 A · Číslo výrobce: 932
140-106 · Splňuje RoHS: ano · Barva:
šedá · Krytí: IP54 · Jmenovité napětí:
400 V.

Technické parametry: Pólů: 7 ·
Připojení: pájené kontakty · Jmenovitý
proud: 4 A · Materiál kontaktu: pocínovaný · Krytí: IP30 · Jmenovité napětí:
34 V/DC.

Obj. č.
730050

Konektor s rychlospojkou pro
sensoriku ELST
Patentovaná připojovací technika
Hirschmann nabízí kromě bezpečných
kontaktů i další výhody: kabelové
uchycení se spojovací klecí. Není
potřeba žádné speciální nářadí. Minimálně 50% úspora času.
Technické parametry: Typ: ELST 3008
V · Barva: černá · Krytí: IP67.

Obj. č.
737470

Vestavná zásuvka Hirsch CA 3 GD,
3pól., IP67
Odolný, univerzální konektor pro
všeobecnou strojní konstrukci, řídicí
techniku, elektro-medicínu a pro chemický průmysl. Mezinárodní registrace
pro celosvětové používání VDE, UR,
SEV, CSA.
Technické parametry: Provedení: přístrojová zásuvka · Krytí: IP67 · Splňuje
RoHS: ano · Barva: černá · Zkušební

značky:
UL, VDE ·
Materiál
kontaktu: Ag.
Obj. č.
739332

Obj. č.
158066

Síťová zástrčka STAS3 N, 400 V, 16 A,
šedá

Obj. č.
737305

Technické parametry: Připojení: šroubovací · Jmenovitý proud: 16 A · Typ:
STAS 3 N · Číslo výrobce: 932 143-106 ·
Splňuje RoHS: ano · Počet kontaktů:
3 + PE · Barva: šedá · Krytí: IP54 ·
Jmenovité napětí: 400 V.

Úhlový konektor DIN MAWI
80 SNB, 8pól.
• S ochranou před
vybočením

Konektor pro audio, video a datovou
techniku.
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Obj. č.
730033
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Startovací tlačítko SCI A2-23B-07, 24 V
DC, 25 A
Technické parametry: Připojení: šroubové svorky · Barva: chrom · Spínací
napětí: 24 V/DC · Spínací proud (max.):
25 A · Přepínací pozice: 1x vyp/(zap) ·
Funkce: bez aretace · Montážní Ø: 22
mm · Pracovní teplota: -25 až +85 °C
· Typ: A2-23B-07.

Obj. č.
448740

Kolébkový přepínač do aut, 25 A
Technické parametry: Připojení:
plochý konektor 6,3 mm · Barva: černá
· Spínací napětí: 12 V/DC · Spínací
proud (max.): 25 A · Přepínací pozice:
1x vyp/zap · Funkce: s aretací · Montážní Ø: 24 mm · Tloušťka čelního
panelu: max. 4 mm · Typ: R13-203L-SQ
RED 12 V/DC.

Obj. č.
700945

Obj. č.
702217

Obj. č.
700968

Technické parametry: Jmenovité napětí: 32 V/DC · Jmenovitý
proud: 30 A · Připojení: plochý
konektor 6,3 mm · Způsob
montáže: na povrch · Vhodné
pro: standardní plochá pojistka
· Počet pojistek: 6 · Typ: R3-7601-3L106 · Provozní teplota: -20
až +85 °C · Rozm.: (d x š x v) 85 x 63 x
35,5 mm.

Obj. č.
530766

Tlačítkový spínač odolný proti stříkající
vodě 14 V/DC, 20 A, R13-527

Obj. č.
700734

Technické parametry: Funkce:
bez aretace · Typ osvětlení: žádné ·
Přepínací pozice: 1x vyp/(zap) · Typ
kontaktu: 1 spínací kontakt · Připojení:
plochý konektor 4,8 mm · Spínací
napětí: 250 V/AC · Spínací proud
(max.): 10 A · Dielektrická pevnost: (1
min) 1500 V/AC · Montážní Ø: 16,70
mm · Tloušťka montážní desky (max.):
3 mm · Typ: R13-918.

Obj. č.
700751

Kolébkový přepínač, 250 V/AC, 6 A
Obj. č.
701039

Bezpečnostní šroubovací
svorka, 10 A SCI
• 4 mm

Technické parametry: Ø připojení
banánku: 4 mm · Připojení: pájecí kontakty · šroubovací · Kategorie: pólová
svorka · Provozní teplota:
-10 až +80 °C · Jmenovitý proud: 10 A ·
· červená · Splňuje RoHS: ano.

Obj. č.
701037

Dveřní spínač 250 V/AC 10 A, R13-918

Páčkový přepínač 6 A
R13-402A-05
Technické parametry: Funkce: s aretací · Typ osvětlení: žádné · Přepínací
pozice: 1x vyp/zap · Připojení: pájecí
kontakty · Spínací napětí: 250 V/AC ·
Spínací proud (max.): 3 A · Montážní
Ø: 15 mm · Tloušťka čelního panelu:
max. 6 mm · Typ: R13-402A-05.

Technické parametry: Vlastnosti:
kovová páka · Funkce: s aretací · Typ
osvětlení: žádné · Přepínací pozice:
1x zap/zap · Připojení: pájecí očka ·
Spínací napětí: 250 V/AC · Spínací
proud (max.): 3 A · Montážní Ø: 12,2
mm · Tloušťka čelního panelu: max. 4
mm · Typ: R13-37C-05.

Technické parametry: Funkce: s
aretací · Přepínací pozice: 1x zap/vyp
· Typ kontaktu: 1 rozpínací kontakt ·
Připojení: plochý konektor 4,8 mm ·
Spínací napětí: 14 V/DC · Spínací proud
(max.): 20 A · Dielektrická pevnost:
1500 V/AC · Montážní Ø: 20,2 mm ·
Provozní teplota: -25 až +85 °C.

Kolébkový spínač bez aretace
R13-208F-02, 250 V/AC, 10 A
S vodicím výstupkem pro zabudování
do čelního panelu. Schválení: UL, VDE,
CSA. S ochranou proti prachu.
Technické parametry: Funkce: bez
aretace · Přepínací pozice: 1x vyp/(zap)
· Materiál: polyamid · Připojení: plochý
konektor 4,8 mm · Spínací napětí: 250
V/AC · Spínací proud (max.): 10 A · Typ:
R13-208F-02.

Páčkový přepínač 6 A

Pojistkový držák do auta, 32 V/DC, 30 A

Spínač autobaterie A23-2
12 V/DC, 50 V/DC, 200 A
Technické parametry: Připojení: šroubové svorky · Spínací napětí: 12 V/DC ·
50 V/DC · Spínací proud (max.): 200 A
· Přepínací pozice: 1x vyp/zap · Funkce:
s aretací · Krytí: IP54 · Provozí teplota:
-20 až +80 °C · Rozm.: (d x š x v) 69 x
69 x 74 mm · Typ: A23-2.

SCI

Obj. č.
734165

Technické parametry: Funkce: s aretací · Typ osvětlení: žádné · Přepínací
pozice: 1x zap/zap · Materiál: polyamid
· Připojení: plochý konektor 4,8 mm
· Spínací napětí: 250 V/AC · Spínací
proud (max.): 6 A · Montážní Ø: 15,2
mm · Typ: R13-270C-02.

Obj. č.
448487

Klíčový spínač 24 V/DC 10 A
K3-16B-06

Signálka SCI, 12 V/DC, 16,2 mm

Technické parametry: Napájení: 12 V/
DC · Montážní Ø: 16,20 mm · Připojení:
pájecí kontakty · Splňuje RoHS: ano.

Obj. č.
725858

Technické parametry: Funkce: s
aretací · Spínací úhel: 1x 90 ° · Typ
kontaktu: 1 spínací kontakt · Přepínací
pozice: 1x vyp/zap · Materiál: kov ·
Připojení: šroubovací · Spínací napětí:
24 V/DC · Spínací proud (max.): 10 A ·
Montážní Ø: 19,2 mm.
Rozsah dodávky: Vč. 2 klíčů.

Objednávejte na velkoobchod.conrad.sk nebo e-mailem na velkoobchod@conrad.cz

Obj. č.
701988
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TRU COMPONENTS

NAŠE
Í
VLASTN
A

Součástky pro
vaše projekty

ZNAČK

Výhody:
Výhodná alternativa značkových výrobců
Široká nabídka vysoce kvalitních součástek
Jednotlivé součástky, ale i kompletní produktové řady
Kompatibilita s podsestavami jiných výrobců
Možnost zakoupení jednoho kusu, stejně jako průmyslového balení 4000 kusů

AKTIVNÍ SOUČÁSTKY

Polovodiče

Optoelektronika

Senzory

Komponenty a
příslušenství

PASIVNÍ SOUČÁSTKY

Tlačítka

Potenciometry

Cívky

Rezistory

Komponenty HF,
EMV

DPS

Relé

Přepínače
a tlačítka

Pojistky

Konektory

Licny

Vodiče

Vícežilové kabely

Příslušenství kabelů

Kondenzátory

ELEKTROMECHANIKA

Akustické prvky

KABELY A VODIČE

Jednožilové kabely
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PHOENIX CONTACT

Vyšší účinnost
elektrických
instalací a
automatizačních
systémů

Kompletní sortiment Phoenix Contact
na velkoobchod.conrad.sk
Automatizace

Instalační technika

Technologie připojení DPS

Konektory a příslušenství

Komplexní sortiment pro elektrické instalace společnosti Phoenix Contact spolehlivě podporuje instalační
firmy, servisní techniky a elektrikáře v mnoha úlohách
v průmyslových prostředích.

Relé

Bezpečnostní prvky

Výhody:
Šroubové svorky s kompaktním designem, který
šetří místo

Průmyslová připojení

Napájecí zdroje

Ochrana proti přepětí

Převodníky

PHOENIX CONTACT poskytuje řešení pro elektroinstalace, ale také komponenty, systémy a řešení v oblasti elektrotechniky, elektroniky a automatizace.

Až 80% úspora času při připojování kabelových
připojení
Odolnost vůči tepelnému šoku (DIN EN 60352 T4)
Šroubové svorky s kompaktním designem,
který šetří místo
Úspory nákladů díky standardnímu příslušenství
dostupnému po celém světě
Výrobky pro „Průmysl 4.0“: automatizace, příslušenství e-Mobility, snímače, konektory do plošných
spojů, svorkovnice, relé, napájecí zdroje, přepěťová
ochrana, nástroje atd.

Nářadí

Různé možnosti balení: od 1 kusu do průmyslového
balení s 8 000 kusy
Zařízení, součásti a systémy, které jsou využívány
v moderních instalacích budov
Soulad produktů a výrobních postupů se směrnicemi
EU: RoHS, WEEE a ELV
Produkty a řešení zajišťující konkurenceschopnost
ve zpracovatelském průmyslu

Díky speciálním produktům poskytuje
společnost Phoenix Contact kompetentní
podporu při spojování, značení, ochraně a
distribuci.
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Výrobky splňující
požadavky směrnice Atex
Rozsah směrnice ATEX
Tato směrnice je obecně označovaná zkratkou ATEX (z francouzského „Atmosphere Explosibles“) a vztahuje se
na elektrické či mechanické vybavení používané na povrchu, pod zemí a v pobřežních instalacích.
Tato směrnice zahrnuje především:
• Všechna zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu a schopná způsobit výbuch vlastními
potenciálními zdroji zapálení.
• Ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Ochranné systémy jsou definované
jako jednotky určené k okamžitému zastavení výbuchů a omezování dosahu účinnosti plamenů a tlaku způsobeného výbuchy.
• Součásti, které jsou definovány jako všechny prvky relevantní pro bezpečný provoz vybavení a ochranných
systémů, bez autonomní funkce.

Skupiny a kategorie dle směrnice ATEX
Vybavení a výrobky spadající do rozsahu směrnice jsou rozděleny do dvou skupin:
• Skupina I zahrnuje vybavení pro použití v dolech, a to jak pod zemí, tak nad zemí.
• Skupina II zahrnuje vybavení určené pro použití v jiných oblastech s nebezpečím výbuchu.
Vybavení a výrobky v každé skupině jsou rozděleny do kategorií v závislosti na požadované úrovni ochrany.
Kategorie jsou následující:

Skupina I
Kategorie M1 - Zařízení v této kategorii musí v prostředí
s nebezpečím výbuchu fungovat bezpečně.
Kategorie M2 - Přístroje určené k zajištění vysoké úrovně bezpečnosti za běžných podmínek, ale
i v případě obtížných provozních podmínek, např. v důsledku bezohledného zacházení se zařízením či měnících se podmínek okolního prostředí.

Skupina II
Kategorie 1 - Zařízení v této kategorii jsou určena pro
použití v oblastech, kde prostředí s nebezpečím výbuchu vzniká smíšením plynů, výparů, zplodin nebo prachu se vzduchem a vyskytuje se zde stále, dlouhodobě
nebo často.
Kategorie 2 - Zařízení v této kategorii jsou určena pro použití v oblastech, kde může dojít ke vzniku výbuchu v
důsledku smíšení vzduchu a plynů, výparů, zplodin nebo prachu.
Kategorie 3 - Zařízení v této kategorii jsou určena k použití v oblastech, kde ke vzniku výbuchu v důsledku
smíšení vzduchu a plynů atd. může dojít jen s nízkou pravděpodobností.
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