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Разпределители за пара
от SMC Co.

Новият UPS Galaxy™ VM
от Schneider Electric

KÄRCHER
подопочистващи машини

SMC Co. представя обновена серия разпределители за пара - VXS. Възможност за избор на
различни материали на тялото. С нулево диференциално налягане. Типоразмери от 1/4” до 1”.
Различни варианти за електрическо захранване,
включително и постоянно напрежение - 24VDC.
По-ниска консумация на енергия в сравнение
със съществуващите модели. Степен на защита - IP65.

Schneider Electric представя пробив в UPS технологиите. Новият UPS Galaxy™ VM намалява
оперативните разходи, без да прави компромис със сигурността на предпазвания товар,
като в същото време повишава ефективността на вашия дейтацентър.
В момента се предлагат модели 160kVA / 400V
и 200kVA / 400V за самостоятелна или паралелна работа.

Подовите автомати на германския концерн
K ÄRCHER са модерни, ръчно водими или с кормилно управление. Оборудвани са с новаторска система за автоматично дозиране на препарата, снижаваща производствените разходи и времето за
обслужване с 40% и увеличаваща ефективността
на почистването. Последната серия подови автомати са универсални и могат да се използват
както с дискови, така и с валцови почистващи
елементи.

SMC INDUSTRIAL AUTOMATION BG

НЕУРОТЕХ

ДЕЙТА

София 1715, Бизнес Парк София, сграда 8, корпус С, ет. 6
тел.: 02/ 80 76 70, факс: 02/ 974 45 19, e-mail: office@smc.bg

София 1766, ул. Рачо Петков Казанджията 4, тел.: 02/ 421 71 98
тел.: 02/ 421 71 99, е-mail: sales@neurotex.bg, www.neurotex.bg

София, бул. Симеоновско шосе 118, тел./факс: 02/ 962 28 95, 0888/ 63 57 20
e-mail: deitabg@mail.bg, www.deita-karcher.com
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Нова конструкция FAG TORB
лагери с X-life качество

Струг Т250 RAIS

Нов електрически хващач с
T-слот тип HGPLE от FESTO

FAG тороидалният ролков лагер TORB е нов тип
търкалящ лагер на Schaeffler.
Основни характеристики:
Висока радиална товароносимост; Висока работна
точност: Р5 за цялата серия; Стабилност на размерите до 200°С; Безпроблемно компенсиране на големи аксиални изменения на дължини; Почти двойно
по-дълъг живот на лагеруващата система; Пълна
заменяемост със самонагаждащи и цилиндричноролкови лагери; Работа с минимално триене.

Новият струг на RAIS - Т250 е предназначен за изпълнение на голям диапазон стругови операции върху
детайли със средни размери в серийно производство.
Има оптимална конструкция, отсъствие на вибрации
в процеса на работа, стабилно рязане при голяма дебелина на стружката. RAIS Т250 е с максимален обработваем диаметър над тялото Ø510mm, максимален обработваем диаметър - Ø310mm, максимална
обработваема дължина - 600mm и отвор на шпиндела
- Ø61mm, с опция Ø87mm.

Свободно позициониране с контрол на скоростта и
усилието. Ползите: Мин. време на изчакване; Механичен ограничител на хода, контрол на силата и скоростта; Гъвкав при употреба - захващане на различни
по размер обекти с един хващач без механична пренастройка; Предназначен за използване в тежки условия, благодарение на здравия си T-слот дизайн; Лесно
въвеждане в експлоатация и програмиране чрез софтуера за параметризацията на контролера SFC-DC;
CanOpen/DeviceNet/Profibus DP интерфейс по избор.

ШЕФЛЕ
Ф Р БЪЛГАРИЯ

РАИС

ФЕСТО

София, бул. Дондуков 62А, Тел.: 02/ 943 40 08, 946 39 00
Факс: 02/ 946 38 86, 943 41 34, info.bg@schaeffler.com, www.schaeffler.bg

4400 Пазарджик, ул. Димчо Дебелянов 58, тел.: 034/ 44 42 55, 44 52 21
факс: 034/ 44 37 38, e-mail: info@raisbg.com, www.raisbg.com

1592 София, бул. Христофор Колумб 9, тел.: 02/ 960 07 27
факс: 02/ 960 07 23, e-mai: festo_bg@festo.com, www.festo.bg
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ЕЛЕКТРОНИКА
Вече с диаметри от
DN15 до DN150

КАСИ

Продукти:
Поялници, станции за спояване, разпояване
и SMD ремонт
Тинол за ръчно запояване.
Спояваща паста за SMD монтаж.
Oловен и безoловен припой за спойка вълна.
Флюс за спойка вълна
Химикали за почистване на спояваща паста
и флюс върху печатни платки, шаблони, нагар
върху нагреватели.

ВАШИЯТ ПАРТНЬОР ЗА УСПЕХ

Немска арматура за автоматизиране и регулиране

www.smd-bg.com
АВТОМАТИЗАЦИЯ

СИМЕЛ-М ООД
Официален представител за България на OMRON компоненти за индустриална автоматизация
Програмируеми логически контролери
Честотни регулатори и сервозадвижвания
Температурни контролери, контролери за ниво
Сензори – индуктивни, фотосензори, фиброоптика
Компоненти за безопасност - крайни изключватели и др.
Таймери, броячи, програмируеми релета, захранвания
Превключващи компоненти - контактори, релета и др.

Belimo Energy Valve TM.
Знае къде отива енергията.
Измерване, регулиране, балансиране, отсичане и
енергиен мониторинг с едно устройство.

www.simel-bg.com

Водата е нашата стихия. www.belimo.eu

АВТОМАТИЗАЦИЯ

БЕЛИМО България ООД
1612 София, ул. “Балчик” 6
тел.: 02/952 34 70/71
belimo@mbox.contact.bg, www.belimo-bg.com

Представител за България: Би Джей Би ЕООД
София 1000, тел.: 02/ 9867289, факс: 02/ 9867467
GSM: 088 881045, e-mail: office@bjbgroup.com
www.bjbgroup.com, www.samson.bg
за обратна връзка  79 посетете industria.elmedia.net

ЮМО БЪЛГАРИЯ
Аналитична техника
Датчици и преобразуватели на налягане, диф. налягане,
манометри и съответните приспособления
Стрелкови термометри - биметални и манометрични
Термостати
Термодвойки, термосъпротивления, датчици за влажност
Преобразуватели на температура
Регулатори, контролери
Показващи и регистриращи уреди
Разходомери
Промишлен софтуер
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www.jumo.at
ОБОРУДВАНЕ

ПОЛИМАТ ООД
Рефлекционни, транспарентни и магнитни нивопоказателни
колонки със свързваща арматура
Наблюдателни стъкла и тръби, слюдени пластини, фонари
Разглобяеми сферични кранове с уникална уплътнителна
система, до DN 1000
Сферични кранове със заварен корпус, до DN 600
Клапи “Бътерфлай”: центрични, дву и триексцентрични;
ножови шибри
Клингерит и графитни уплътнителни листове, готови
гарнитури, спирално навити и специални гарнитури, набивки

Метални мрежи за сита и филтри

www.polymat-bg.com
БРАНШОВИ КАТАЛОГ

ЕЛ МЕДИА
На страницата може да намерите:
Електроника
Електроапаратура
Автоматизация
Осветителна техника
Отоплителни, вентилационни, климатични
системи
Компютърна техника, комуникации, софтуер
Услуги
Енергия от ВЕИ

http://eae.elmedia.net
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Опит - Нови продукти - Комплексни решения - Склад
SCHNEEBERGER - технология
за превъзходни комплексни решения
• Голяма коравина
• Голяма динамична и статична товароносимост
• Висока точност
• По-добро качество на обработените повърхнини

КАБЕЛОВОДЕЩИ ВЕРИГИ ОТ РАЗЛИЧНИ МАТЕРИАЛИ

• Опростени конструктивни решения
• Намаляване на производствените разходи
• Надеждност при работа, използвайки
ефекта “магнитосъпротивление”
• Приложение при MONORAIL - сачмени и
ролкови интегрални направляващи

- Направляващи
- Търкалящи и плъзгащи лагери
- Кабеловодещи вериги и кабели
- Редуктори и моторредуктори
- Съединители и други компоненти за машиностроенето ...

ПОЛИМЕРНИ

ХИБРИДНИ

СТОМАНЕНИ

TRAXLINE КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ

Всичко, което Ви е нужно е …

Атлас Техник ЕООД
www.atlas-technik.com

TOTALTRAX СИСТЕМИ

SCHNEEBERGER AG
Lineartechnik
St. Urbanstrasse 12
CH - 4914 Roggwil
info-a@schneeberger.com
info-bg@schneeberger.com
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ГОТОВИ ЗА МОНТАЖ КАБЕЛОВОДЕЩИ ВЕРИГИ С КАБЕЛИ И КУПЛУНГИ
Атлас Техник ЕООД
al_popoff@atlas-technik.com

тел./факс: +359-2-859 76 81
моб.:
+359-885-232595
+359-897-981669

www.atlas-technik.com

