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TA72 Flex Current โพรบ 
25cm, 3000Aac
• สอ่งสวา่งดว้ยไฟส�าหรบัการท�างาน  
LED คู ่ทีใ่หแ้สงสวา่งจากภายใน 
ตวัอุปกรณ์

• คอนดกัเตอรต์รวจวดัแบบมลัตพิรอ้มอุปกรณ์ 
ทีม่ขีอบเขตก�าหนด

• ผลติภณัฑก์ระแสไฟ AC แบบ
สลบัได:้ 30A, 300A, 3,000A

• สามารถใชง้านรว่มกบั DMM และ
มเิตอรแ์คลมป์ทัว่ไปได้

• ดไีซน์แขง็แรงทนทาน ทดสอบ
การหลน่กระแทกที ่3 เมตร

1236702 แคลมป์กระแสไฟมลัตมิเิตอร ์FLIR TA72 รุน่ใหม ่พรอ้ม
อะแดปเตอร ์AC เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 6 ซม. 

TA72

โฟโตอิเลก็ทริกเซน็เซอร ์
ซีรีส ์Retro-reflective
จำก Sick 0.15 → 6 ม. PNP
IP67  

• ตวัเครือ่งโลหะแขง็แรงทนทาน
• เหมาะส�าหรบัใชก้บัการปฏบิตังิาน
ทีห่ลากหลายรวมถงึสภาพแวดลอ้ม
แบบอุตสาหกรรม

1212718
โฟโตอเิลก็ทรกิเซน็เซอร ์ซรีสี ์Retro-reflective รุน่
ใหม ่จาก Sick ชว่งการตรวจพบ 0.15 → 6 ม. 
PNP สไตลส์ีเ่หลีย่มผนืผา้ IP67 

WL14-2P430

แผน่รองพืน้ Blue Nomad 
Ultra Clean Mat,  
115 x 90mm
• แผน่รองพืน้ลอกออกไดแ้บบใชแ้ลว้ทิง้
• ขจดัฝุน่ละอองและสิง่ปรกปนเป้ือน
• ประสทิธภิาพยอดเยีย่มส�าหรบั
ทางเขา้ออกหอ้งปลอดเชือ้

• ชว่ยใหเ้ทา้และลอ้เคลือ่นไดส้ะดวกมอีสิระ

9185071 แผน่รองพืน้ Blue Tacky x 90 มม. 10CC5

กล้องวดัอณุหภมิู Thermal 
imager, multimeter, adapter 
bundle
• อุปกรณ์ถ่ายภาพความรอ้น TrueIR รุน่ 
U5855A จาก Keysight+ มลัตมิเิตอร ์
รุน่ U1241C จาก Keysight + อะแดป
เตอรแ์คลมป์กระแสไฟ รุน่ U1583B 
จาก Keysight

1234907
กลอ้งถ่ายภาพความรอ้น รุน่ U5855A เทคโนโลยใีหม่
จาก Keysight + ดจิติอลมลัตมิเิตอร ์+ อะแดปเตอร ์
-20 → +350 °C

U5855A 
U1241C 
U1583B

Monitoring รีเลย ์
17.5mm
• มอนิเตอร ์AC หรอื DC กระแส
พรอ้มรเีลยห์น่ึงชดุ

• การตัง้คา่ส�าหรบัคา่การปฏบิตังิาน 
ฮสิเทอรซีสิ และเวลา

• ขนาดกะทดัรดัพรอ้มเทอรม์นิลัแบบ 
Push-In Plus

• ชอ่งต่อสายสองชอ่งส�าหรบัการเดนิ
สายต่อระบบ

1113113 รเีลยต์รวจจบักระแส รุน่ใหม ่พรอ้มคอนแทค็ 
SPST-NO แบบ 1 เฟส 100 → 240 V ac

K8DT-VS3TA

ถงุ Zip Static Shield 
Bag, 150 x 200mm
• ปราศจากสารเอมนี ซลิโิคน และ
โลหะหนกั

• เหมาะส�าหรบัอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์
ทีเ่สยีหายงา่ย

• สญัลกัษณ์ ESD พมิพล์าย
• ซลีความรอ้นได้

9185591 ถุงปลอดภยัปราศจากเชือ้ ESD แบบเปิดบน สเีทา รุน่
ใหม ่จาก Static Shielding

30068

ดิจิตอล ออสซิโลสคอป 
storage 100MHz, 4ch
• อตัราการสุม่ตวัอยา่งสงูถงึ 1 Gs/s จอสแีสดง
ผล WVGA ขนาด 9 น้ิว

• อนิเทอรเ์ฟซโพรบ TekVPI
• อุปกรณ์ตรวจวดัอตัโนมตัพิรอ้ม FFT 
แบบ 32 ฟงักช์นั

• อนิเทอรเ์ฟซ Wi-Fi เพือ่
การสือ่สารแบบไรส้าย

• พอรต์อเีธอรเ์น็ต  
LXI compliant 
10/100BASE-T  
ส�าหรบัการควบคมุระยะ 
ไกลผา่นระบบ LAN

1224801 ออสซลิโลสโคปดจิติอล รุน่ TBS2104, 4 ชอ่ง
สญัญาณ ความถี ่100Mhz รุน่ใหม ่จาก Tektronix 

TBS2104

ปุ่ มกด Ill Dble Pushbutton 
head Green I Red O
• ปุม่กดรเีทริน์สปรงิแบบสองหวั
• ส�าหรบัใชก้บัตวัเครือ่งประกอบ
บลอ็กแสงสวา่งทีม่ ีLED ในตวั

• เรท IP65/66

1222312
หวัปุม่กดสเีขยีวแดง ซรีสี ์ZB4 รุน่ใหม ่จาก 
Schneider Electric รเีทริน์สปรงิ คตัเอา
ท ์22.4 มม. 

ZB4BW7A3741

ไมโครสโคปตัง้โตะ๊ รุน่ใหม่ 
จำก RS Pro ส�ำหรบั Inspex 
HD Vesa และ Vista HD 
• สเตจปรบัสงูไดข้อง RS Pro
• ปรบัโฟกสัวตัถุดว้ยมอื โดยไมต่อ้งปรบัการตรวจ
สอบทีต่วักลอ้ง

• ไซส:์ 6 x 6 น้ิว 
• ขนาด: 20 ซม.(ย) x 16 ซม.(ก) x 7ซม.(ส)

1212763 อุปกรณ์ความปลอดภยั ชดุควบคมุ ESD และอุปกรณ์หอ้ง
ปลอดเชือ้ พรอ้มเครือ่งมอืตรวจวดั
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ผลิตภัณฑ์ใหม่ 
พบกบัสินค้ำทกุประเภทท่ีคณุต้องกำร
จำก RS Components ซพัพลำยเออร์
แบบครบวงจรท่ีคณุไว้วำงใจ
เพรำะเรำเข้ำใจทกุควำมต้องกำร
ของคณุ

เรายงัคงมุง่มัน่เพิม่รายการผลติภณัฑข์องเรา
พรอ้มแนะน�านวตักรรมใหมจ่ากแบรนดช์ัน้น�า 
ระดบัอุตสาหกรรม ตัง้แต่ผลติภณัฑ์
ตรวจสอบคณุภาพ เครือ่งมอื 
ESD ไปจนถงึอุปกรณ์จดัเกบ็เครือ่งมอื
และเสือ้ผา้พรอ้มอุปกรณ์รเีวริค์ 
รวมถงึเครือ่งมอืทดสอบทางอเิลก็ทรอนิกส ์
RS Components มตีวัเลอืกผลติภณัฑท์ีห่ลากหลาย
ทีส่ดุเพือ่ชว่ยใหก้ารผลติของคณุเดนิหน้าไปไดอ้ยา่งราบรืน่

ผลิตภณัฑใ์หม่

ผลิตภณัฑก์ลุ่มอิเลก็ทรอนิกส์
ดจิติอล

เซมคิอนดกัเตอร ์

อนาลอ็ก 

ชิน้สว่น Power & Discrete

จอแสดงผลและออปโตอเิลก็ทรอนิกส ์ 

ชิน้สว่น Interconnect, Passive & เครือ่งกลไฟฟ้า 

ผลิตภณัฑก์ลุ่มอตุสำหกรรม
อุปกรณ์ทดสอบและเครือ่งตรวจวดั

ระบบอตัโนมตัแิละอุปกรณ์ควบคมุ - เซนเซอร ์

ระบบอตัโนมตัแิละอุปกรณ์ควบคมุ - สวทิซ ์และ อุปกรณ์ควบคมุ 

อุปกรณ์จา่ยไฟและหมอ้แปลง 

อุปกรณ์นิวแมตกิ ระบบไฮดรอลกิ และอุปกรณ์สง่ก�าลงัไฟฟ้า

เครือ่งมอืบดักร ี

อุปกรณ์ และกลอ่งจดัเกบ็

อุปกรณ์ความปลอดภยั ชดุควบคมุ ESD และอุปกรณ์หอ้งปลอดเชือ้

สายเคเบลิและสายไฟ

ระบบการค�านวณและอุปกรณ์ต่อพว่งคอมพวิเตอร์

ไฟสอ่งสวา่งและอุปกรณ์ขยายแสง

กลอ่งอุปกรณ์จดัเกบ็และจดัการวสัด
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ตวัแปลงระดบัตรรรกะ รุน่ ADG3308BRUZ  
จำก Analog Devices
• ฟงักช์นัตรรกะ: ตวัแปลงระดบั 
• กระแสเอาทพ์ตุระดบัสงูแบบสงู
• กระแสเอาทพ์ตุระดบัต�่าแบบสงูสดุ: 0.02mA 
• ประเภทเอาทพ์ตุ: 3 สเตท 

0412816 3 สเตท, 1.15 → 5.5 V, 
TSSOP 20 ขา 

ADG3308BRUZAnalog Devices

บอรด์ Raspberry Pi 3 Model B SBC
• บอรด์คอม BCM2837 ชพิเซต็ ท�างานทีค่วามเรว็ 1.2 GHz
• Quad-core 64 บติ ARM Cortex-A53
• 802.11 b/g/n LAN แบบไรส้าย
• Bluetooth 4.1 (คลาสสคิและประหยดัพลงังาน)
• โคโปรเซสเซอรม์ลัตมิเีดยี Dual core Videocore IV®

8968660 ขนาด: 85 x 56 x 17 มม. Raspberry Pi 3 Model B

PICkit 3 In-Circuit ดีบกัเกอร ์(Debugger)
• USB (เตม็สปีด 12 Mbits/s) อนิเทอรเ์ฟสไปโฮสพซีี
• ท�างานแบบเรยีลไทม์
• ใชร้ว่มกบั MPLAB IDE
• มอนิเตอรต์รวจบักระแสเกนิ/ลดัวงจร แบบในตวั
• ดาวน์โหลดอพัเกรดเฟิรม์แวร ์จาก PC/web

6872750 รองรบัไฟกระแสต�่าถงึ 2.0 V PG164130

Genuino 101 แผงบอรด์พลงังำน by Intel
• ไมโครคอนโทรลเลอร ์Intel® Quark™ 32 บติ
• หน่วยความจ�าแฟลช 384 kB
• SRAM 80 kB
• ฮบัเซน็เซอร ์DSP
• การเชือ่มต่อแบบ 
Bluetooth (GAP, 
GATT, DIS)

9139999 ขนาด: 70 x 55 x 20 มม. Genuino 101

GR-Sakura RX63N ชดุบอรด์พฒันำ 
(Full)
• ไมโครคอนโทรลเลอร:์ RX63N (R5F563NBDDFP) ขนาด 
96Mhz  พรอ้มหน่วยความจ�าแฟลช 1MB และ RAM 128KB 
RAM, FPU

• กระแสไฟขณะท�างาน: +3.3V
• ขาพนิ 51 x GPIO
• ขาพนิ 6 x อนาลอ็กเอาทพ์ตุ

1229827 ตระกลู RX GR-SAKURAII-FULL

เซน็เซอรอ์ณุหภมิู จำก  
Analog Devices
• เซน็เซอรอุ์ณหภมู ิAD590 มปีระโยชน์มากส�าหรบัการใชง้านเป็น
เซน็เซอรร์ะยะไกล เพราะไมม่คีวามไวสงูต่อการตกของกระแสไฟ
ตลอดระยะทางยาว ดว้ยเอาทพ์ตุกระแสแบบความตา้นทานสงู
ของอุปกรณ์น้ีนัน่เอง 

• สายแพรแบบทวสิทีม่ปีระสทิธภิาพส�าหรบัการใชง้านระยะหลาย
เมตรจากวงจรตวัรบั

7092924 -55 → +150 °C, TO-52 แบบ 3 ขา AD590JH

แอมพลิไฟเออรเ์ทอรโ์มคปัเปิล จำก  
Analog Devices
• ซรีสี ์AD594/595/596/597 ของแอมพลไิฟเออรเ์ทอรโ์มคปัเปิล
ประเภท J/K คอืการผสานเครือ่งมอืแบบแอมพลไิฟเออรแ์ละ
คอมเพนเซเตอรร์วมศนูยแ์บบเทอรโ์มคปัเปิลเยน็ทีใ่หเ้อาท์
พตุ 10mV/°C 
 

0301779 15kHz, 5 V, CDIP 14 ขา AD595AQ

แอมพลิไฟเออรป์ฏิบติังำนอินพตุ รุน่ 
JFET จำก Analog Devices
• แอมพลไิฟเออรป์ฏบิตังิานอนิพตุ รุน่ JFET จาก Analog 
Devices ใหป้ระจอุนิพตุสงูและกระแสเบีย่ง 
อนิพตุทีต่�่ามากๆ

• แอมพลไิฟเออรป์ฏบิตังิาน JFET เหมาะอยา่งยิง่ส�าหรบัการใช้
งานทีม่กีารรบกวนต�่าแต่มคีวามเรว็สงู

7589737 4MHz Rail-Rail, PDIP 8 ขา AD711AQ

ไมโครคอนโทรลเลอร ์ไมโครชิพ 
PIC18F2550-I/SP 8 บิต PIC
• ประเภทตวัยดึ:ผา่นชอ่งเสยีบ 
• จ�านวนขาพนิ: 28 
• แกนอุปกรณ์: PIC 
• ความกวา้งดาตา้บสั: 8 บติ 
• ขนาดความจ�าโปรแกรม: 32 kB, 256 B

6230724 48MHz, 32 kB, แฟลช 256 B, SPDIP 28 ขา PIC18F2550-I/SP

โปรเซสเซอรส์ญัญำณดิจิตอล ขนำด 16 
บิต รุน่ Blackfin จำก Analog Devices 
• ความถีส่งูสดุ: 40MHz 
• ซรีสี:์ Blackfin 
• สัง่การอุปกรณ์นบัลา้นต่อวนิาท:ี 40MIPS 
• ความกวา้งดาตา้บสั 16 บต ิ
• ขนาดแรม: 160 kB  

8197222 40MHz ROMLess LQFP 100 ขา ADSP-2184LBSTZ-160

ADC คูข่นำด AD9288BSTZ-100 ขนำด  
8 บิต จำก Analog Devices
• คอนเวอรเ์ตอรอ์นาลอ็กเป็นดจิติอลจะแปลงสญัญาณไฟฟ้าแบบ
อนาลอ็กเพือ่วตัถุประสงคใ์นการประมวลผลขอ้มลู

• Analog Devices คอนเวอรเ์ตอร ์A/D ทีม่ใีหเ้ลอืกมากมายที ่
วศิวกรออกแบบใหค้วามไวว้างใจในประสทิธภิาพส�าหรบัการใชง้าน
ในสภาพแวดลอ้มทีเ่ลวรา้ยทัง้ในโลกและในอวกาศ

8049839 อนิพตุกระแสต่างแบบคู ่LQFP 48 ขา AD9288BSTZ-100

โมดลูจ่ำยพลงังำน DC-DC อจัฉริยะ ซีรีส ์
SLLIMM™ จำก STMicroelectronics 
• สะพานอนิเวอรเ์ตอร ์IGBT แบบ 3 เฟส มาพรอ้ม IC ควบคมุ 
ส�าหรบัขบัเคลือ่นเกตและไดโอตแบบฟรวีลี

• อุณหภมูจิงักช์นัปฏบิตัสิงูสดุ 175°C
• 600V, เรตติง้ DC ตัง้แต่ 8A ถงึ 35A ที ่25°C
• เพิม่ประสทิธภิาพการใชง้านไดรฟ์มอเตอรข์ณะท�างานไดส้งูสดุถงึ 
20 kHz มใีหเ้ลอืกแบบแพค็เกจเตม็โมดลูหรอืแบบแพค็เกจทีใ่ช้
งาน DBC ทีใ่หก้ระแสคอล
เลก็เตอรส์งู

7925785 อนิพตุ 15 V 25 ขา และ SDIP STGIPS20C60-H

ผลิตภัณฑ์กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์

เซมิคอนดกัเตอร์ ช้ินส่วน Power & Discrete

อนำลอ็กดิจิตอล

เครือ่งรบัส่งสญัญำณ ซีรีส ์Arria V GX FPGA
ควำมเรว็ 6Gbps จำก Alterna
• FPGA สม�่าเสมอกบัเมตรกิของ Configurable Logic 
Block (CLB) ทีเ่ชือ่มต่อผา่นอนิเทอรค์อนเน็คแบบ
ตัง้โปรแกรมได้

• ชว่ยใหผู้ใ้ชก้�าหนดคา่อนิเทอรค์อนเน็คไดด้ว้ยการตัง้
โปรแกรม SRAM 

• ใชง้านงา่ย เปลีย่นรปูแบบได ้แมห้ลงั
บดักรตีดิกบั PCB แลว้กต็าม

8303600 เกต 75k , 8463kbit, 75000 บลอ็ค, 
1.07 → 1.13 V FBGA 896 ขา 

5AGXMA1D4F31I5N

ไมโครคอนโทรลเลอร ์STM32F373CCT6 
32 บิต ARM Cortex M4F จำก  
STMicroelectronics
• ยนิูตพอ็ยทล์อย (FPU), ยนิูตปกป้องความจ�า (MPU)  
และมาโครเซลเทรซในตวั (ETM)

• ความจ�าแฟลช: สงูสดุ 256 Kbyte
• SRAM: สงูสดุ 32 Kbyte
• อนิเทอรเ์ฟซการสือ่สาร: I2Cs, SPIs, I2Ss, USART และ CAN

7724867P 72MHz, แฟลช 256 kB, LQFP 48 ขา STM32F373CCT6

เซน็เซอรอ์ณุหภมิู DS1923-F5# จำก 
Maxim
• อนิเทอรเ์ฟซซเีรยีล 1 สาย
• ปรบัแนวตวัเองดว้ยโพรบทรงถว้ย
• สามารถเพิม่สว่นหน้าดว้ยอุปกรณ์ประกอบทีม่กีาวในตวัได ้พรอ้ม
แลตชด์ว้ยขอบของอุปกรณ์และลอ็คดว้ยวงแหวน

• ใชร้หสัผา่นเพือ่ปกป้องหน่วยความจ�าและฟงักช์นัการควบคมุ
• การจดัเกบ็ 8KB ส�าหรบัหน่วยความจ�าบนัทกึขอ้มลู

7327501 -20 → +85 °C, F5 MicroCan 2 ขา DS1923-F5#

คอนเวอรเ์ตอรก์ระแสไฟเป็นควำมถ่ี 
จำก Analog Devices
• คอนเวอรเ์ตอรก์ระแสไฟเป็นความถีรุ่น่ประหยดัน้ีตอ้งการใชพ้ลงังานต�า่
แต่ใหช้ว่งความถีท่ีก่วา้งเตม็สเกล 

• ใหอุ้ณหภมูทิีม่ลีกัษณะเฉพาะพรอ้มความสเถยีรทีย่อดเยีย่ม

7590904 Asynchronous, 1000kHz 0.002% ออฟสแปน, 
SBDIP 14 ขา

AD650AD

โปรเซสเซอรส์ญัญำณดิจิตอลแบบ
ไมโครชิพ ขนำด 16 บิต  
dsPIC33EV รุน่ใหม่ 
• อุปกรณ์ควงคมุสญัญาณดจิติอล 16 บติ (DSC) มาพรอ้มคอร ์70 
MIPS dsPIC® DSC ทีม่คีณุสมบตัอิอนชพิเพิม่เตมิ

• ใชง้านไดใ้นสภาพแวดลอ้มทีเ่ลวรา้ย
• เหมาะกบัการใชง้านอุปกรณ์เครือ่งมอืต่างๆ และงานยานยนต์

1229755 60MHz แฟลช 256 kB SSOP 28 ขา dsPIC33EV256GM102-I/SS

IC ไดรเวอร ์LED กระแสคงตวั
• CL2 คอืแหลง่กระแสไฟฟ้าแรงสงูทีม่กีารชดเชยอุณหภมูแิละ
มคีา่คงตวั 

• ไดรเวอร ์LED ไฟสญัญาณแสดงสถานะในอุตสาหกรรม 
สญัลกัษณ์ต่างๆ ไฟก�าหนดจดุ ยานยนต ์แหลง่กระแสไฟคงตวั 
รวมถงึซงิคก์ระแสคงตวั

8293231P 5 → 90 V dc 22mA 4-Pin SOT-89 CL2N8-G
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คอนเนคเตอร ์XLR แบบ 3 ทำง 
ส�ำหรบัยึดสำย จำก Neutrik
• ความตา้นทานในการยดึต�่าดว้ยดไีซน์คอนแทค็ตวัเมยีแบบชอ่ง
ลกึเพือ่การยดึ

• คอนแทค็ตวัเมยีทีม่สีว่นป้องกนัการบดักรเีพือ่ปกป้องบรเิวรการ
จบัคูค่อนแทค็ไมใ่หถ้กูบดักร ี

• คอนเน็คเตอรต์วัเมยีทีม่แีลตชโ์ลหะแบบแขง็ 
• ลดแรงตงึ ชว่ยใหใ้ชแ้รงดงึออกน้อยลงกวา่เดมิมากและท�าได้
รวดเรว็ขึน้

166260 ตวัผู,้ คอนแทค็เคลอืบเงนิ, 50 V NC3MXX

จอแสดงผลโมโนโครม (สีเขียว) LCD 
แบบ Alphanumeric Transflective 
Displaytech
• มใีหเ้ลอืกหลากหลายทัง้แบบจอสแีบค็ไลท ์LCD และ LED ตาม
การใชง้าน 

• มาพรอ้มตวัเลอืกจอแสดงผลแบบ Super-twisted Nematic 
• อนิเทอรเ์ฟซคูข่นาน
• อุปกรณ์ควบคมุ KS0066U 
(เวอรช์ัน่ COG ทีใ่ชต้วัควบ
คมุ NT603H)

• ชว่งอุณหภมูกิารท�างาน -10 
ถงึ 60°C

5326802 แบค็ไลท ์LED, 4 แถว x 20 ตวัอกัษร 204A-BC-BC

คีมย�ำ้หำงปลำ รุน่ PRO-CRIMPER III 
SDE จำก TE Connectivity
• ผลติจากโลหะผสมคารบ์อนเพือ่ความแขง็แรงทนทาน
• มอืหนีบควบคมุเพือ่รอบการบบีเตม็การย�า้ทีส่มบรูณ์แบบ
• มาตรฐาน Standard Die Envelope (SDE) ส�าหรบัการใชง้าน
และความคุม้คา่

• ตวัหมนุจดุสมัผสั รองรบั และย�า้สายไฟ
• ระบบปลอ่ยมอืหนีบในกรณี
ฉุกเฉนิ

• ดา้มจบัตามหลกัการยศาสตร์
พรอ้มหวัเขา้มมุเพือ่ 
ความสะดวกในการใชง้าน

1625717 Type III+, คอนแทค็แบบมลัตเิมท Type VI 58495-1

เอำทพ์ตุส�ำหรบัโฟโต้ทรำนซิสเตอรแ์ละ
ออปโตคปัเปลอร ์จำก Vishay (ช่องแบบ 
Dual, Quad)
• อตัราการถ่ายเทกระแสที ่IF = 10 mA
• กระแสไฟทดสอบแรงดนัฉนวน, 5300 VRMS
• ใชง้านไดก้บั RoHS Directi
ve 2002/95/EC และ 
ผา่นการรบัรองตามมาตรฐ
าน WEEE 2002/96/EC

7085386 ผา่นชอ่งเสยีบ, PDIP 16 ขา ILQ2

โมดลู IGBT จำก Infineon

• โมดลู IGBT ทีม่ใีหเ้ลอืกหลากหลายชนิด ชว่ยใหเ้กดิการสญูเสยี
การสวติชท์ีม่คีา่ความถีต่�่าสดุถงึ 60 Khz 

• IGBT ยงัประกอบอยูใ่นโมดลูพลงังานอกีมากมายหลายชนิด ไม่
วา่จะเป็น แพค็เกจ ECONOPACK ทีม่กีระแสไฟของอุปกรณ์รบั
และสง่ที ่1200V

8387018 สงูสดุ 95 A, 650 V, ตวัยดึ PCB FS75R07W2E3_B11A

ไดโอต จำก Vishay
• การตกของกระแสมคีา่ต�่า
• กระแสรัว่ไหลต่า และ IR น้อยกวา่ 0.1 μA
• ความสามารถในการป้องกนัไฟกระชากมคีา่สงู
• Solder dip 275 °C สงูสดุ 10 s, ต่อ JESD 22-B106

8122357P 600V 3A, 2μs, DO-201AD แบบ 2 ขา GI506-E3/54

ทรำนซิสเตอร ์MOSFET ซีรีส ์
OptiMOS™3 N-ch จำก Infineon
• MOSFET การสวติชร์วดเรว็ส�าหรบั SMPS 
• เทคโนโลยทีีพ่ฒันาขึน้เพือ่คอนเวอรเ์ตอร ์DC/DC โดยเฉพาะ 
• ผา่นการรบัรองคณุภาพตามมาตรฐาน JEDEC1) เพือ่การใชง้านตาม
ความตอ้งการ 

• ออกแบบมาเพือ่ตอบโจทยแ์ละสรา้งความกา้วหน้าใหก้บัความ 
ตอ้งการใชก้ระแสไฟฟ้าทีห่นาแน่นและมปีระสทิธภิาพสงูของมาตรฐาน
ขอ้ก�าหนดทีเ่ขม้งวดในการใชง้านของระบบค�านวณ

8275209P 160 A, 80 V, TO-263 แบบ 7 ขา IPB030N08N3G

LED ส�ำหรบั RGB ซีรีส ์3 รุน่ Multi 
CERAMOS จำก Osram Opto
• แพค็เกจ Multi CERAMOS™ ขอเสนอ LED ทีใ่ชเ้ทคโนโลยี
ประหยดัพลงังานทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ (ThinFilm / ThinGaN)
ใชง้านไดท้นความรอ้นเป็นเยีย่ม และอายยุาวนาน

• เหมาะส�าหรบัการแสดงผล RGB ทัง้ภายในอาคารและนอกอาคาร 
ผวิสดี�าสนิทจงึใหค้วามต่างสทีีส่งูเป็นพเิศษ 

• นอกจากน้ียงัสามารถใชใ้น
งานแบค็ไลทส์�าหรบัสวติช,์ 
LCD, แสงสวา่งในงานโฆษณา 
และระบบไฟสอ่งสวา่งทัว่ไป

7080713P 470 / 528 / 625 nm 6 ขา, แพค็เกจ 
SMD เลนสว์งร ี

LRTB C9TP

ผลิตภัณฑ์กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์

จอแสดงผลและออปโตอิเลก็ทรอนิกส์

ช้ินส่วน Power & Discrete ช้ินส่วน Interconnect, Passive & เครือ่งกลไฟฟ้ำ

เฮ้ำสซ่ิ์งปลัก๊ Junior รุน่ Mini-Fit ซีรีส ์
5559 จำก Molex
• เฮา้สซ์ิง่ปลัก๊ Junior รุน่ Mini-Fit ไดร้บัการออกแบบมาเพือ่ใชง้าน
กบัขัว้ต่อคมีแบบพนิ 

• ผลติขึน้จากไนลอ่น 6/6 น�้าหนกัเบา แต่แขง็แรงทนทาน
• เหมาะส�าหรบัการใชง้านกบัคอนเนอเตอรพ์ลงังานแบบสายต่อ
สาย และแบบสายต่อบอรด์ 

• ใหช้ว่งการคอมแทค็ตัง้แต่ 2 ถงึ 18

6795811 4.2 มม. พติชแ์บบ 2 ทาง 2 แถว ตวัผู ้ 39-01-3029

ตวัรบัปุ่ มกด SMT รุน่ Lite-Trap ใหม่ 
จำก Molex
• ระบบคอนเนคเตอรแ์บบสายต่อบอรด์ รุน่ Lite-Trap จะท�าหน้าที่
เป็นตวัรบัส�าหรบัปุม่กด

• ดไีซน์ประหยดัพืน้ทีก่ารใชง้าน ระบบคอนเนคเตอรน้ี์จงึเหมาะส�า
หรบัการใชง้านในโมดลูแสง LED ทีม่ขีนาดบาง

• ถอดเขา้ออกกบัสายไฟไดส้ะดวกงา่ยดาย

1216562 ตวัเมยี, Strut Mount, เรท At 3A, 320 V ac/dc 104266-0210

คอนเนคเตอรส์ำยไฟ ซีรีส ์Eco-Mate 
จำก Amphenol
• เสน้ผา่นศนูยก์ลาง: 30 มม.; ความยาว: 73 มม.
• ปะเกน็ยดึแบบลดแรงตงึ ทกุรปูแบบในชดุเดยีว
• รปูทรงการยดึจบัตามหลกัสรรีศาสตรช์ว่ยใหจ้บัชิน้งานไดม้ัน่คง
และปลอดภยัยิง่ขึน้

• เฮา้สซ์ิง่ตวัรบัมเีกลยีวขนัแน่นพรอ้มฝาปิดชว่ยปกป้อง
• เฮา้สซ์ิง่แบบสายเดยีวส�าหรบัสายเคเบลิทกุขนาด (6 มม. - 
12,5 มม.)

• เขา้กนัไดก้บัและสบัเปลีย่นกบั
ดไีซน์ผลติภณัฑ ์C16-1 ทีใ่ชก้นั
ทัว่ไปไดอ้ยา่งราบรืน่

5401745 ซอ็กเกต็คอนเนคเตอรต์ดิตัง้สายเคเบิล้ 6 + 
PE Pole, IP65, IP67 

C01630D00610010

ซอ็กเกต็คอนเนคเตอร ์RJF รุน่ 
Cat5e RJ45 จำก Amphenol
• ออกแบบมาส�าหรบัการใชง้านอุปกรณ์กลุม่ II ประเภท 3 
• ใชไ้ดก้บัเครอืขา่ย Cat5e ในโซน ATEX สภาพแวดลอ้ม 2
• คอนเน็คเตอรโ์ลหะพรอ้มซลีแบบแขง็แรงทนทานน้ี 
ใชง้านไดก้บัชดุสายไฟมาตรฐาน RJ11 / RJ12

6881583 โครงโลหะเคลอืบทองแดง, ตรง, ตวัยดึผนงั RJFTVX2SA1N

ไดโอตเลเซอรสี์ฟ้ำ จำก Osram 
• จ�าหน่ายในแพค็เกจ TO-56
• ใหค้วามยาวคลืน่ทัว่ไปที ่450nm
• พรอ้มการป้องกนั ESD ในไดโอด
• เหมาะส�าหรบัใชง้านฉายภาพ มาตรวทิยา และการจดัแสดง
แสงสเีวที

8768701 4.8 → 6 V, 460nm 3 ขา PL TB450B

• กระแสไฟแรงดนัฉนวนสงู (BV = 5 000 Vr.m.s.)
• อตัราการถ่ายเทกระแสสงู (CTR = 2 000% TYP.)
• การสวติชค์วามเรว็สงู (tr, tf = 100 μs TYP.)
• หมายเลขค�าสัง่ซือ้ผลติภณั
ฑเ์ทป: PS2502L-1-F3: 2 
000 pcs/reel

• ผา่นการรบัรอง UL: No. 
E72422

6324857 ผา่นชอ่งเสยีบ, PDIP 16 ขา PS2502-4-A

ออปโตคปัเปลอร ์ซีรีส ์PS2 จำก 
Renesas

Chassis Socket ซีรีส ์ZC รุน่ใหมจ่ำก 
RS Pro
• ส�าหรบัใชก้บัอุปกรณ์กระแสงไฟเดีย่วแรงดนัต�่า 
• มาพรอ้มขัว้ต่อเคลอืบดบุีก
• ออกแบบมาเพือ่เชือ่มต่อกบัปลัก๊ตวัลอ็คทีเ่หมาะสมส�าหรบัการ
เชือ่มต่อการลอ็คแบบสกรู

1115765  ตวัยดึสายเคเบลิ 8 ขัว้ แบบจบัคูเ่กลยีว FC684208

ขัว้ต่อแบบเด่ียวไม่หุม้ฉนวน จำก TE 
Connectivity 
• ขัว้ต่อแบบเดีย่ว รุน่ Multimate ซรีสี ์II และ III+ ไมหุ่ม้ฉนวน 
ส�าหรบัใชก้บัคอนเนคเตอรส์ีเ่หลีย่ม ซรีสี ์M และรุน่ CPC

• ขัว้ต่อแรงยดึสงูทีใ่หค้วามตา้นทานต�่าส�าหรบัการใชง้านในจดุ
วกิฤต เชน่ เงือ่นไขสญัญาณเดีย่วในวงจรแหง้

• ปลายจบัคูแ่บบปลายปิดเพือ่ป้องกนัความเสยีหายจากการบดิคู่
ทีเ่คลือ่นไมล่งลอ็ค

• สปรงิสแตนเลสสตลีใหแ้รงยดึขัน้สงูสดุและตดิแน่นกบัตวัโครง
ไมม่เีคลือ่น

7981451 Type III+, เคลอืบทองค�า 20 → 24 AWG 66331-8

ข้อต่อหุม้ฉนวนแบบกนัน�ำ้ประสิทธิภำพ
สงู รุน่ MiniSeal จำก TE Connectivity
• ขนาดเลก็น�้าหนกัเบา
• ใชง้านงา่ยในขัน้ตอนเดยีว
• กนัน�้า
• ซลีป้องกนัอยา่งดทีนต่อการซมึ 
เขา้ของของเหลวและการกดักรอ่น 
ของสารเคมี

• เหมาะส�าหรบัการใชง้านในสภาพ
แวดลอ้มทีเ่ลวรา้ย

• พรอ้มเวอรช์ัน่ MIL spec 
M8184/1 ใหเ้ลอืก

6803082 สฟ้ีา, หุม้ฉนวน, เคลอืบดบีุก 20 → 16 AWG 650075-000

ทรำนซิสเตอร ์IGBT จำก Infineon

• IGBT ไดร้บัการพฒันาดไีซน์เพือ่ใชง้านกบัความถีป่านกลางที่
ตอบสนองรวดเรว็ เพือ่ประสทิธภิาพสงูทีส่ดุส�าหรบัผูใ้ช้

• อุปกรณ์เหลา่น้ีประยกุตใ์ชไ้ดโอต FRED ทีป่รงัปรงุขึน้เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพทีด่ทีีส่ดุดว้ย IGBT

9155067 16 A 600 V, 3+Tab-Pin D2PAK IRG4BC20KDSTRLP



Discover more at6 7th.rs-online.com

ตวัต้ำนทำนแบบปรบัได้ Wire-
Wound พลงังำนสงู จำก Vishay 
• อตัราพลงังานสงู: 16 W ถงึ 600 W ที ่25 °C
• เฮฟวีโ่อเวอรโ์หลด 10 Pn 15 s ≤ 1 %
• คา่โอหม์ต�่า 0.10 Ω 
• คา่ความเสถยีรต่างในระยะ
ยาวสงู < 1.5 % มากกวา่ 
1000 h

• ทนการเปลีย่นแปลงอุณหภมูิ
แบบกะทนัหนัไดย้อดเยีย่ม

• กนัไฟ 

7887788 330Ω 5% 280W RSSD30250A3300JB06

คำปำซิเตอรก์ระดำษ ซีรีส ์KEMET 
P561 (PME261)   
• กระดาษโลหะส�าหรบัการใชง้านทัว่ไปใน AC/DC และ
แอพพลเิคชนัพลสัความถี่

• ฉนวนกนัไฟแบบดบัไดเ้องตามมาตรฐานขอ้ก�าหนด UL94V-0
• อุณหภมูกิารใชง้าน: การใชง้าน AC Application -40 → +70°C, 
การใชง้าน DC -40 → +100°C 

4148689P 100nF 1000 V dc, 500 V ac คา่
ความเผือ่ ±10%

PME261JC6100KR30

คำปำซิเคอรอิ์เลก็โทรไลตอ์ะลมิูเนียม ซี
รีส ์PEH200 จำก KEMET 
• เกรดอุตสาหกรรม
• คาปาซเิตอรอ์เิลก็โทรไลตท์ีใ่หอ้ายกุารใชง้านยาวนานพรอ้ม
ประสทิธภิาพสงู

• คา่ CV สงู พรอ้มคา่ความตา้นทาน (ESR) และคา่การเหน่ียวน�า 
(ESL) อนุกรมภายในตวัเกบ็ประจ ุ(ESR) ต�่าเป็นพเิศษ

• เหมาะกบัการใชง้านรว่ม 
กบั Ground Power Unit,  
แหลง่จา่ยพลงังานที ่
ปราศจากการรบกวน,  
ไดรฟ์และอุปกรณ์เชือ่ม

190018 1000μF 450 V dc 51.6 มม. Terminal 
Can แบบสกร ู

PEH200YK4100MU2

สวิตชเ์ปิด/ปิด จำก RS Pro
• เทอรม์นิลัอพีอ็กซีซ่ลีสนิทป้องกนัการปนเป้ือนระหวา่งการบดักรี
• แอคทเูอเตอรท์องเหลอืงเคลอืบโครเมยีม
• เคส case (UL94V-0) แบบ Diallyl Phthalate (DAP)
• คอนแทค็เงนิ

401-703 SPDT On-Off-On, 5 A @ 250 V ac, PCB 1MS1T1B1M2QES-1

สวิตลเ์บสิคขนำดเลก็พิเศษ รุน่ SS 
จำก Omron 
• ดไีซน์ดว้ยสปรงิสองทางทีใ่ชง้านงา่ยและมัน่คง ชว่ยยดือายกุารใช้
งานไดย้าวนาน (ใชง้านได ้30,000,000 ครัง้)

• มใีหเ้ลอืกหลากหลายโมเดลตัง้แต่แรงกดต�่าเป็นพเิศษจนถงึแรง
กดสงูเป็นพเิศษ

• มแีบบเทอรม์นิลั
บดักรเีชือ่มต่อเรว็ 
(#110) และเทอรม์ิ
นลั PCB ใหเ้ลอืก

6820866 5 A @ 125 V ac SS-5GL

โพเทนชิออมิเตอร ์Wirewound ซีรีส ์
3590S จำก Bourns 
• โพเทนชอิอมเิตอร ์Wirewound
• ซลีเตม็บอดี ้แชฟทพ์ลาสตกิหรอืโลหะพรอ้มปลอก 
• ประสทิธภิาพสงูแขง็แรงทนทาน
• ออกแบบมาเพือ่ใชใ้นการใชง้าน HMI

1070785 6.35 mm Dia. แชฟท ์10 จดุ, 10kΩ, ±5%, 
2W, ±50ppm/°C

3590S-2-103L

สวิตชป์ุ่ มกด ITW
• วสัดทุนตดิไฟ
• ชว่งอุณหภมูกิวา้ง
• ผนงัซลีมาตรฐาน IP67
• คณุสมบตัดิเียีย่มส�าหรบัการใชง้านในสภาพแวดลอ้ม
• คอนแทค็เคลอืบทองค�า
• พรอ้มไฟแสดงสถานะ

408050 125 V, 50 V, 400 mA, 59-115

ช้ินส่วน Interconnect, Passive & เครือ่งกลไฟฟ้ำ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์

รีเลยแ์ลตช่ิง จำก OMRON
• แลตชิง่การพนัรอบแบบดบัเบิล้
• ซลีสมบรูณ์
• กระแสไฟการสวติช:์ 30Vdc; 250Vac
• อายเุชงิกล: 50 x 106
• ความตา้นทานคอนแทค็: 30mΩ
• วสัดคุอนแทค็: AgCdO
• H11, W20, D10mm

808393 24V dc ส�าหรบัการใชใ้นแอพพลเิคชนั
พลงังาน 

G6BK-1114P-US 24DC

รีเลยส์ญัญำณ ตวัยึด PCB ซีรีส ์IM จำก 
TE Connectivity
• คอนแทค็แบบ Bifurcated เคลอืบทองค�า
• ซลีสนิทเรยีบรอ้ย (RT V) ดว้ยมาตรฐาน IP67
• ความตา้นทานการกระชากทางกลศาสตรส์งูถงึ 300G ฟงักช์นั
นอล, เซอรไ์ววอล 500G

• ความตา้นทานของฉนวนที ่500V dc >10⁹Ω
• 1,500V ระหวา่งคอนแทค็เปิด และ 2,500V ระหวา่งคอยลก์บั
คอนแทค็

4227029 คอยล ์5V dc, 2 A, 10 มม. x 6 มม. x 5.65 มม. IM03TS

รีเลย ์RF ตวัยึด DPDT PCB จำก Teledyne 

• ซลีสนิทเรยีบรอ้ย
• ประสทิธภิาพการสวติชย์อดเยีย่ม ตัง้แต่ DC จนถงึ 1GHz
• ตา้นทานกระแสกระชากและการสัน่สะเทอืนไดส้งู
• คอนแทค็เคลอืบทองค�า
• คา่การสญูเสยีการแทรกต�่า ดว้ยความตา้นทานทีม่คีา่ฉนวนและ
คา่อนิเตอรค์อนแทค็ 0.4pF

• ดไีซน์แบบชิน้เดยีวใหป้ระสทิธภิาพการยดึเกาะสงูและคา่ทาง
กลศาสตรท์ีด่เียีย่ม

• เชือ่ถอืไดด้ว้ยความตา้นทานใน
สภาพแวดลอ้มแบบสดุขัว้

7582433 12V dc 9.4 มม. 712D-12

พดัลมแบบลกูปืนประสิทธิภำพสงู รุน่ 
8400N จำก ebm-papst
• ผลติจากพลาสตกิขึน้รปูไฟเบอรก์ลาส
• ผสมผสานการสบัเปลีย่นอเิลก็ทรอนิกสเ์ตม็รปูแบบ
• ป้องกนัการกลบัขัว้และการลอ็ค
• เชือ่มต่อผา่นเสน้เดยีว AWG 24, TR 64 เปลอืยหรอืชบุดบุีก

3945394 80 x 80 x 25 มม., 79m³/h, 2.4W, 24 V dc 8414NH

หม้อแปลงควำมปลอดภยัในไซตง์ำน 
แบบเฟสเดียว จำก Carroll & Meynell
• พนัแบบดบัเบิล้
• การพนัรอบขัน้ทตุยิภมู ิ230V
• คลมุดว้ยฉนวน GRP หรอืแผน่โลหะแบบมดิชดิ
• ฟิวสป้์องกนักระแสเกนิเพือ่ความปลอดภยัจากความรอ้นตดิตัง้ใน
การพนัรอบขัน้ปฐมภมูิ

• สายหลกัยาวประมาณ 2 ม. 
พรอ้มปลัก๊ 13A

• ผลติดว้ยขัน้ตอนคณุภาพสงู 
และผา่นการทดสอบตามมาตร
ฐาน BSEN 61558-2-23

4368798 อนิพตุ 230V ac, เอาทพ์ตุ 230V ac CM1500/230

พดัลมหอยโข่ง ซีรีส ์R2E280 จำก 
ebm-papst
• มาพรอ้มใบพดัแบบหมนุยอ้นกลบัเพือ่สรา้งแรงดดูน�าเขา้ทีม่ ี
ประสทิธภิาพ

• ตวัเครือ่งไมต่อ้งใชส้กร ูชว่ยใหง้า่ยในการใชง้านและสะกวดใน
การตดิตัง้ 

8257756 เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 280 x 125 Dmm, 
2110m³/h, 230 V ac 

R2E280-AE52-05

หม้อแปลงฉนวน 500VA จำก RS Pro

• หมอ้แปลงฉนวนมคีวามปลอดภยัสงูและออกแบบมาเพือ่ใชใ้นการ
ควบคมุวงจรและการใชง้านทัว่ไป 

• คา่การรบกวนต�่า   
• การพนัรอบขัน้ปฐมภมูมิาตรฐานคู ่230 / 400Vac ทีม่แีทบ็ + 
15V ส�าหรบัการใชง้านอนิพตุ  

• การพนัรอบขัน้ทตุยิภมูแิทบ็ศนูยก์ลาง
• พรอ้มสายดนิ  

504228 230/ 400Vac พรอ้มแทบ็ +15Vac 1491926

พดัลมตวักรอง จำก Pfannenberg
• พดัลมตวักรอง จาก Pfannenberg ท�างานโดยใชก้ารแปลง 
พลงังานธรรมชาตเิป็นหลกั ซึง่ระบายความรอ้นจากเครือ่งมอืออก 
จากตวัอุปกรณ์ไดด้แีละประกอบไดพ้อดอีกีดว้ย  

• ตวักรองในพดัลมจะดกัจบัฝุน่ละอองไมใ่หผ้า่นเขา้ไปในชิน้สว่น 
อยา่งมปีระสทิธภิาพ ซึง่เป็นสิง่ส�าคญัอยา่งยิง่ เน่ืองจากฝุน่ละออง 
มคีณุลกัษณะเป็นฉนวนกนักระแสไฟฟ้าทีอ่าจท�าใหช้ิน้สว่น 

อุปกรณ์มคีวามรอ้นสงูเกนิคา่ทีร่บัได้
• พดัลมตวักรองมาพรอ้มพดัลม
และหน้ากากป้องกนัน้ิวมอืที่
ใชง้านงา่ย เพือ่ใหก้ารเปลีย่น
ตวักรองท�าไดโ้ดยไมต่อ้งหยดุ
เดนิเครือ่ง

2433070 150 x 150 มม., 56m³/h, 230 V ac, IP54 
PF2000 
11025102000

โพเทนชิออมิเตอร ์Wirewound ซีรีส ์
534 จำก Vishay
• โพเทนชอิอมเิตอร ์Wirewound ความแมน่ย�า 10 จดุ
• แชฟทป์ลายสลอ็ตแบบสแตนเลสสตลี
• พรอ้มแชฟทแ์บบอมิพเีรยีล (1/4 น้ิว) บนเมตรกิ (6 มม.) ใหเ้ลอืก
• ตวัเครือ่งเทอรโ์มพลาสตกิเสรมิกระจก
• จ�าหน่ายพรอ้มแหวนรองลอ็คและนทัโลหะ
• ปลายเคลอืบทองค�า

4607582 6.34 mm Dia. แชฟท ์10 จดุ, 5kΩ, ±5%, 
2W, ±20ppm/°C

534B1502JL

ฟิลเตอรไ์ลน์พลงังำน ซีรีส ์FMAC 
ECO จำก Schurter
• คา่ความออ่นแรงลงของสญัญาณสงู
• ปลายย�า้แบบสกรู
• อตัรากระแสไฟฟ้า 480 และ 520 V ac ส�าหรบัตวัรบัสากล
• เหมาะส�าหรบัการใชง้านใน
เครือ่งมอืตามมาตรฐาน IEC/
EN 60950

7085698 80A 480 V ac 60Hz FMAC-091T-8010

พดัลมแอก็เซียล AC ซีรีส ์W2S130 
จำก ebm-papst
• พดัลมระบายความรอ้นส�าหรบัเครือ่งมอืประสทิธภิาพสงูใน
ขนาดกะทดัรดั

• ตวัเครือ่งสรา้งจากอะลมูเินียมหลอ่
• การป้องกนัความเรว็มอเตอรต์กโดยเซนเซอรอุ์ณหภมูทิีม่กีาร
รเีซต็อตัโนมตัิ

• ผา่นการรบัรอง: UL; CSA; VDE

7719108 เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 150 x 55 มม., 
390m³/h, 39W, 230 V ac 

W2S130-AA03-01
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อปุกรณ์วิเครำะหไ์ฟฟ้ำและพลงังำน  
437-II ขนำด 400Hz
• ค�านวณการสญูเสยีพลงังานพรอ้มการแกไ้ขปญัหาแบบเรยีลไทม
• การตรวจวดัพลงังานระดบัคณุภาพที ่400Hz ส�าหรบัการใชง้าน
เทคโนโลยกีารบนิและทางทหาร

• ขอ้มลู PowerWave และภาพแบบ Waveform
• ระดบัความปลอดภยัสงูส�าหรบั
งานอุตสาหกรรม (มาตรฐาน 600 
V CAT IV / 1,000 V CAT III)

• ตรวจวดัไดท้ัง้แบบสามเฟสและ
แบบศนูยก์ลาง

• หน้าจอแบบระบบและฟงักช์นั
บนัทกึขอ้มลู

7541268 อุปกรณ์วเิคราะหไ์ฟฟ้าและพลงังาน 437-II 
ขนาด 400Hz

FLUKE-437-II

กล้องถ่ำยภำพควำมรอ้น Fluke Ti400
• จบัภาพการตรวจวดัเสรมิได ้5 ภาพ โดยใชร้ะบบไรส้าย CNX
• อุปกรณ์ตรวจจบั: 320 x 240 พกิเซล
• การสือ่สารรวดเรว็ดว้ยการถ่ายโอนภาพแบบไรส้ายโดยตรงไปยงั
พซี ีApple iPhone หรอื iPad

• แขง็แรงทนทาน ความละเอยีดสงู 640 x  
480 หน้าจอสมัผสัคาปาซทิฟี LCD ให ้
การเขา้ถงึเมนูทีร่วดเรว็

• จบัภาพเสรมิแบบดจิติอลเพือ่แสดง
ต�าแหน่งหรอืรายละเอยีดไซต์

• ใชง้านตรวจวดัไดท้ีอุ่ณหภมูสิงูถงึ 
1,200°C

7884662 กลอ้งถ่ายภาพความรอ้น Fluke Ti400 FLK-Ti400 9HZ

 อปุกรณ์ทดสอบและเครือ่งตรวจวดั 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสำหกรรม

อปุกรณ์บนัทึกข้อมลู (T,K,J) รุน่ 76-T3 4 
ช่องสญัญำณ จำก Testo
• รกัษาความปลอดภยัขอ้มลู
• ลอ็คป้องกนัขโมย
• จอแสดงผลขนาดใหญ่
• แบตเตอรีอ่ายกุารใชง้านยาวนาน
• หน่วยความจ�าขนาดใหญ่

7320584 อุปกรณ์บนัทกึขอ้มลู (T,K,J) รุน่ 76-T3 4 ชอ่ง
สญัญาณ จาก Testo

0572 1763

กล้องถ่ำยภำพควำมรอ้นรุน่ E8
• จอภาพ: LCD ส ี3 น้ิว
• ความละเอยีด IR: 320 × 240 พกิเซล
• มมุมองภาพ (FOV): 45° × 34°
• ความถีข่องภาพ: 9Hz
• กลอ้งดจิติอลออนบอรด์ 640 x 480
• ความแมน่ย�า 2%

8481371 กลอ้งถ่ายภาพความรอ้นรุน่ E8 FLIR E8

Tektronix โพรบ รุน่ P6139B 
ส�ำหรบัออสซิลโลสโคป
• หวัโพรบขนาดเลก็ส�าหรบัการใชง้านประกอบวงจรขนาดเลก็
• ตวัโพรบเลก็เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการมองเหน็
• คารท์จิปลายโพรบถอดเปลีย่นได้
• ชดุอุปกรณ์เสรมิหลากหลายเพือ่การเชือ่มต่ออเนกประสงค์
• อนิเทอรเ์ฟซ TekProbe 
ส�าหรบัการเชือ่มต่อ BNC 
โดยตรงในออสซลิโล
สโคปทีม่อีนิพตุ 1MΩ 

7256604 โพรบ P6139B ส�าหรบัออสซลิโลสโคปของ Tektronix P6139B

อปุกรณ์ถ่ำยภำพควำมรอ้นแบบโฟกสัด้วยมือ 
รุน่ FLUKE TIS65
• โฟกสัดว้ยมอื ระยะโฟกสัขัน้ต�่าสดุ 0.15 ม. (6 น้ิว)
• IFOV (ความละเอยีดอวกาศ) 2.4 mRad
• ความละเอยีดอุปกรณ์ตรวจจบั: 260 x 195 พกิเซล 
• ระยะถงึจดุวดั 417:1 
• กลอ้งดจิติอล 5 เมกะพกิเซล
• ชว่งอุณหภมูกิารตรวจวดั: -20 ถงึ 
+550 °C

8882507 อุปกรณ์ถ่ายภาพความรอ้นแบบโฟกสัดว้ยมอื รุน่ 
FLUKE TIS65

FLIR E8

มลัติมิเตอร ์34461A, DMM, Truevolt 
6.5 ดิจิต
• หน้าจอกราฟิกสคีวามละเอยีดสงู สวา่งคมชดั ขนาด 4.3 น้ิว
• อนิเทอรเ์ฟซเมนูใชง้านงา่ย
• ปุม่กดคา้งเพือ่แสดงความชว่ยเหลอืในตวั
• การท�างานของหน้าจอปรบัแต่งได้
• แสดงขอ้มลูเชงิลกึแบบกราฟิก 

7777104 มลัตมิเิตอร ์34461A, DMM, Truevolt 6.5 ดจิติ 34461A

ออสซิลโลสโคป InfiniiVision 2 ช่อง
สญัญำณ ขนำด 100MHz
• อพัเดตเรทสงูสดุถงึ 50,000 waveforms/sec
• ความลกึของหน่วยความจ�า 100k จดุ
• อนิพตุ Z 1-MΩ เทา่นัน้ (ไมต่รวจจบั 10:1 อตัโนมตั)ิ
• การเริม่ท�างาน: ขอบ; ความกวา้งพลสั; รปูแบบ; วดิโีอ
• การเปลีย่นแปลงความเขม้หน้าจอพรอ้มความละเอยีดสงู

7250489 ออสซลิโลสโคป InfiniiVision 2 ชอ่งสญัญาณ 
ขนาด 100MHz

DSOX2012A

เครือ่งทดสอบฉนวนไฟฟ้ำ MIT1025 
10kV แบบ UK/EURO
• ความตา้นทานฉนวน สงูสดุ 10TΩ (5kV) / 20TΩ (10kV)
• Timed IR พรอ้มการทดสอบวนิิจฉยั PI และ DAR
• แบตเตอรีใ่ชง้านสงูสดุ 6 ชัว่โมงส�าหรบัการทดสอบต่อเน่ือง (5kV)
• ฟิลเตอรก์รองสญัญาณรบกวน ตดัการรบกวนสงูสดุ 3mA
• ใชง้านทีม่คีวามกดอากาศสงูไดถ้งึ 3,000 ม.

7639264 เครือ่งทดสอบฉนวนไฟฟ้า MIT1025 10kV 
แบบ UK/EURO

1001-946 1001-945

กล้องถ่ำยภำพควำมรอ้น FLIR ONE 
ส�ำหรบัอปุกรณ์ iOS
• ชว่งอุณหภมูบินัทกึภาพ: -4 ถงึ 248°F
• ชว่งอุณหภมูกิารท�างาน: 32 ถงึ 95°F
• กลอ้งส�าหรบัมอง: VGA 640 x 480 พกิเซล
• ความไว: ตรวจจบัความต่างของอุณหภมูไิดต้�่าสดุถงึ 0.18°F
• อุปกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัได:้ ผลติภณัฑ ์Apple ทีใ่ชก้บัคอนเน็ค 
เตอร ์Lightning

8837049 กลอ้งถ่ายภาพความรอ้น FLIR ONE ส�าหรบั
อุปกรณ์ iOS

FLIR ONE 
for iOS

LOGO! กระแสไฟ 24V 1,3A 100-240V
• รุน่แบนวดิธ ์200MHz, 150 MHz, 100 MHz, 70 MHz และ 
50 MHz

• อตัราการสุม่ตวัอยา่งสงูสดุ 2Gs/s ในทกุชอ่งสญัญาณ
• ความยาวบนัทกึ 2.5k จดุ ในทกุชอ่งสญัญาณ
• ตรวจวดัอตัโนมตั ิ34 รปูแบบ
• หน้าต่างคู ่FFT พรอ้มอุปกรณ์ตรวจจบัความถีช่อ่งสญัญาณ

8002997 ออสซลิโลสโคป รุน่ TBS1052B-EDU ความถี ่
50 MHz 2 ชอ่งสญัญาณ

TBS1052B-EDU

นำฬิกำพรอ้มเทอรโ์มมิเตอร ์3 หน้ำจอ 
ในสถำนท่ี/นอกสถำนท่ี
• ขนาดใหญ่, หน้าจอ LCD 3 ชอ่งสญัญาณ
• แสดงเวลา อุณหภมู ิ(ตวัเลอืกในสถานทีห่รอืนอกสถานที)่ พรอ้ม
ความชืน้สมัพทัธ์

• เซน็เซอรอุ์ณหภมูภิาย 
นอก 3 ม.

• อุณหภมูกิารใชง้านในสภาพ
แวดลอ้ม 0 ถงึ +40 °C 
(ความละเอยีด 0.5°C)

• เรยีกดคูวามจ�าอุณหภมูแิละ
ความชืน้ต�่าสดุ/สงูสดุได้

4086109 นาฬกิาพรอ้มเทอรโ์มมเิตอร ์3 หน้าจอ ใน
สถานที/่นอกสถานที่

#2410WC

แคลิเปอรอิ์เลก็ทรอนิกสแ์บบ
สมับรูณ์,150mm/6in
• พรอ้มเครือ่งมอืรเีซต็จดุอา้งองิการวดั
• ตวัเลอืกหน้าจอแสดงผลแบบอมิพเีรยีลหรอืแบบเมตรกิ
• รเีซต็จดุศนูยข์อง
เครือ่งมอืและอุปก
รณ์ความจ�าเมือ่ปิด
เครือ่ง

• มาตรฐาน IP66

2455676 แคลเิปอรอ์เิลก็ทรอนิกสแ์บบสมับรูณ์,150mm/6in 50019630

PC ออสซิลสโคป 4 ช่องสญัญำณ ขนำด 
50MHz, AWG
• ตวัเลอืกแบนดว์ดิธ ์(รุน่ 50,70,100 หรอื 200 MHz)
• 16 ชอ่งสญัญาณดจิติอล
• กลุม่เกบ็ขอ้มลูแบบเรยีลไทมไ์ดเ้รว็ถงึ 1GS/s
• หน่วยความจ�าส�ารองสงูสดุ 512MS
• เครือ่งก�าเนิดสญัญาณในตวัและเครือ่งก�าเนิดรปูแบบคลืน่อสิระ
• เชือ่มต่อและใหพ้ลงั
งานดว้ย USB

8463412 PC ออสซลิสโคป 4 ชอ่งสญัญาณ ขนาด 
50MHz,AWG

PicoScope 3403D

มลัติมิเตอรดิ์จิตอล Fluke 115
• True RMS
• แบค็ไลทส์ขีาว LED ขนาดใหญ่ 
• การตรวจวดักระแส 20A (ขณะเวลา 30 วนิาท;ี ต่อเน่ือง 10A)
• ความตา้นทาน ความต่อเน่ือง ความถี ่และความสามารถในการ
ทดสอบความตา้นทาน

• มาตรฐานความปลอดภยั CAT 
III 600V 

6161454 มลัตมิเิตอรด์จิติอล Fluke 115 FLUKE-115 EUR

เครือ่งทดสอบดิน แบบ 3 ขัว้ IET1700
• ขนาดใหญ่ 3 3/4 ดจิติ, LCD 4,000 เคาต์
• ชว่งความตา้นทานสายดนิ 0 ถงึ 39.99, 0 ถงึ 399.9  
และ 0 ถงึ 3,999

• วดักระแสไฟสายดนิได้
• แสดงขอ้มลูคา้งไว,้ ฟงักช์นั MAX / MIN
• ทดสอบความตา้นทาน
สายดนิทีใ่หก้ระแสผา่นการ
ตรวจวดัที ่2mA

6973711 เครือ่งทดสอบดนิ แบบ 3 ขัว้ IET1700 IET1700

ออสซิลโลสโคป,100Mhz, 4 ช่อง
สญัญำณ, DPO2000B
• ควบคมุดว้ย Wave Inspector® เพือ่ใหใ้ชง้านงา่ยพรอ้มการคน้หาขอ้มลู
เวฟฟอรม์อตัโนมตัิ

• ตวักรองการผา่นต�า่ FilterVu TM มใีหเ้ลอืกหลากหลายรปูแบบเพือ่ขจดั 
สญัญาณรบกวนไมพ่งึประสงคข์ณะบนัทกึเหตุการณ์ต่างๆ

• การวดัคา่อตัโนมตั ิ29 แบบพรอ้มการวเิคราะห ์FFT
• อนิเทอรเ์ฟซโพรบ TekVPI®  รองรบัโพรบแบบ Active, Differential และ
กระแส พรอ้มการปรบัสเกลและหน่วยอตัโนมตัิ

• ขนาดกะทดัรดั (ลกึ 5.3 น้ิว/134 มม.) น�า้หนกัเบา (7 ปอนด ์14 ออนซ ์
/ 3.6 กก.)

• พอรต์โฮสต ์USB 2.0 บนแผง
ดา้นหน้าส�าหรบัการจดัเกบ็ขอ้มลู
อยา่งรวดเรว็และงา่ยดาย

7683368 ออสซลิโลสโคป,100Mhz, 4 ชอ่งสญัญาณ,  
DPO2000B

DPO2014B

ปลำยทดสอบ มำตรฐำน PCB สีด�ำ 1 มม.

• บดักรเีทอรม์นิลัฟอสเฟอรบ์รอนซเ์คลอืบดบุีก
• ประกนัการใชง้านแขง็แรงดว้ยการบดักรี
• เหมาะส�าหรบังานตน้แบบ
• เหมาะส�าหรบัการตดิประกอบโพรบ / สายตวัแยก

2622179 ปลายทดสอบ มาตรฐาน PCB สดี�า 1 มม. 200-203
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แอมพลิไฟเออรไ์ฟเบอรแ์บบ Pre-wired 
พรอ้ม LED, PNP o/p
• ตวัเครือ่ง PBT, คฟัเวอร ์PC มาตรฐาน IP50
• กระแสไฟ: 10 ถงึ 24Vdc ±10%
• กระแสการสวติช:์ 50mA
• อุปกรณ์หน่วงเวลาปิด 40ms แบบตายตวั
• ป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจรและป้องกนัการสลบัขัว้
• ป้องกนัสญัญาณแทรก 
ซอ้นทีม่รีว่มกนั

4730957 แอมพลไิฟเออรไ์ฟเบอรแ์บบ Pre-wired พรอ้ม 
LED, PNP o/p

E3XNA412M

เซน็เซอรแ์บบไฟเบอรอ์อพติก, 1000Hz,
PNP, IP65, 12 → 24 Vdc
• เอาตพ์ตุ PNP / NPN พรอ้มระบบสวติชต์ัง้
โปรแกรมสวา่ง/ดบั

• ป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจร และ LED เพือ่การมองเหน็
ไฟสญัญาณสถานะของเอาทพ์ตุ

• โหมดความไวและโหมดทชีปรบัแต่งได้
• LED เพือ่ชว่ยในการตัง้คา่

 

5135533 เซน็เซอรแ์บบไฟเบอรอ์อพตกิ, 1000Hz,
l2: PNP, IP65, 12 → 24 Vdc

XUDA2PSMM8

เซน็เซอร ์อปุกรณ์กระจำยแสง 
อินฟรำเรด 100 - 2500 มม.
• ตวัเครือ่งท�าจากสงักะสดีายคาสต์
• ระยะสญัญาณและไฟแสดงสถานะปรบัแต่งได้
• ป้องกนัการแทรกสอดสญัญาณ
• ป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจร 
• ชว่งอุณหภมูกิารท�างาน: -40 ถงึ 
+60°C

3600451 เซน็เซอร ์อุปกรณ์กระจายแสง อนิฟราเรด 
100 - 2500 มม.

WT24-2R210

เซน็เซอรแ์บบพลำสติก,
IP64, IP641
• ชว่งการตรวจจบั: 18 มม. 
• ประเภทของไฟเบอรอ์อพตกิ: พลาสตกิ 
• คา่ IP: IP64
• วสัดตุวัเครือ่ง: PE 
• อุณหภมูกิารท�างาน:  
-25°C ถงึ 60°C

2811600 เซน็เซอรแ์บบพลาสตกิ,
IP64, IP641

XUFN01321

เซน็เซอรอ์ปุกรณ์เหน่ียวน�ำ 0 → 16
Detection Range
• ตวัยดึใชง้านงา่ยแบบ “คลกิเดยีว”
• ไฟแสดงสถานะ LED มองเหน็ชดัเจน
• หวัเซน็เซอรป์รบัไดส้ะดวก 5 ต�าแหน่ง
• ผา่นการรบัรอง SIL2

7931819 เซน็เซอรอุ์ปกรณ์เหน่ียวน�า 0 → 16
Detection Range

XS8C4A1PCG13

ระบบอตัโนมติัและอปุกรณ์ควบคมุ

ป้ำยไวต่ออณุหภมิู จำก RS Pro, 65°C ถึง 
93°C, แนวนอน 6 ระดบั, 12 x 32 มม.
• เสน้ตรง 6 ระดบั
• เหมาะส�าหรบัใชใ้นการสวติชก์ระแสไฟแรงสงู มอเตอร ์อุปกรณ์
ตรวจวดัความรอ้นสาย และการบดักรคีลืน่

• แสดงผลแบบ °F และ °C 

285936 ป้ายไวต่ออุณหภมู ิ6 ระดบั, 65-93degC 06STHERNG3DP

สวิตชลิ์มิต มำตรฐำน IP67 พรอ้ม
แอคทเูอเตอรยึ์ดด้ำนข้ำง
• พฒันาขึน้ส�าหรบัพืน้ทีก่ารใชง้านทีไ่มส่ะดวกและเขา้ถงึล�าบาก
• สวติชท์�างานรว่มกบัสาย PUR ยาว 3 ม.
• ผลติจากวสัดทุนการกดักรอ่น
• มาตรฐาน IP68

 

3443618 สวติชล์มิติ มาตรฐาน IP67 พรอ้มแอคทเูอเตอร์
ยดึดา้นขา้ง

SSCEB31A1B

สวิตชลิ์มิต NO+NC M20 ตวัเครือ่ง
แบบยึดลอ็ค
• ตดิตัง้เสรจ็สมบรูณ์พรอ้มตวัเครือ่ง ZCKJ แบบลมิติและหวัสวติช์
ลมิติ ZCKE/Yพรอ้มแอคทเูอเตอร์

• กระแสไฟ 240V 3A ที ่AC15 10A
• คอนแทค็ NC แบบยดึลอ็คพรอ้มการ
ใชง้านแบบ Postive Opening

• ชว่งอุณหภมูกิารท�างาน: -25 ถงึ 
+70°C

• ตวัเครือ่งโลหะ มาตรฐาน IP66

3608427 สวติชล์มิติ NO+NC M20 ตวัเครือ่งแบบยดึลอ็ค ZCKJ1H29

โมดลู ASI I/O แบบ 4in/3out 
มำตรฐำน IP67
• ใชง้านแบบสลาฟ A/B พรอ้มการก�าหนดความเป็นไปไดส้งู
สดุ 62 สลาฟ

• อนิพตุส�าหรบัเซน็เซอร ์2, 3, และ 4 สาย
• สามารถเชือ่มต่อสายดนิ (FE) ได ้
• หน้าจอฟงักช์นัส�าหรบั
บสั กระแสไฟเสรมิ อนิพดุ/
เอาทพ์ตุ

• ตรวจจบักระแสเกนิของ
เอาทพ์ตุ

6237719 โมดลู ASI I/O แบบ 4in/3out 
มาตรฐาน IP67

VBA-4E3A-G2-ZA/EA2

สตำรท์เตอรม์อเตอร ์ช่วง FLC 10-16A
• คฟัเวอรม์อเตอรส์งูสดุ 16A (7.5kW)
• ป้องกนักระแสเกนิ การลดัวงจรไฟฟ้า เฟสลม้เหลว และความผดิ
พลาดในการเดนิทางหรอืการตดิตัง้สายไฟ

• พรอ้มอุปกรณ์เสรมิทีม่ใีหเ้ลอืกตัง้แต่คอนแทค็เสรมิ / สญัญาณ 
ไปจนถงึรลีสีกระแสไฟต�่า

4450409 สตารท์เตอรม์อเตอร ์ชว่ง FLC 10-16A 1SAM250000R1011

อปุกรณ์หน่วงเวลำปิด MCR1 SPDT 0 
วินำที - 100 ชัว่โมง
• กวา้ง 17.5 มม. พรอ้มปลายแบบสกรู
• การเชือ่มต่อโหลดภายนอกคูข่นานกบัอนิพตุควบคมุ
• ใชง้านไดก้บัเซน็เซอร ์PNP 
แบบ 3 สาย

• เคสแบบดบัไฟไดเ้อง
• จดุสมัผสั SPDT

7740310 อุปกรณ์หน่วงเวลาปิด MCR1 SPDT 0 วนิาท ี
- 100 ชัว่โมง

88827135เซน็เซอรก์ระแส Hall Effect แบบลปู
ปิด LEM, 0 → กระแสเอำทพ์ตุ 14 
mA, 25mA
• ตวัยดึ PCB
• แยกสญัญาณระหวา่งวงจรหลกัและวงจรส�ารอง
• เคสพลาสตกิดบัไฟไดเ้อง
• เหมาะส�าหรบัวดักระแสไฟกบั
วงจร Impluse แบบ AC และ DC 

• ท�างานแบบลปูปิด

286361 ทรานสดวิเซอรว์ดักระแสไฟ แบบ Hall effect ตวั
ยดึ PCB

LV 25-P

ชดุเร่ิมต้น S7-1200+KTP700 แบบ 
HMI ซีรีส ์KTP700
• CPU 1212C AC-DC / รเีลย์
• แบบ HMI ซรีสี ์KP/KTP
• เครือ่งจ�าลองอนิพตุ
• สายเชือ่มต่อ 2 ม.

8643999 ชดุเริม่ตน้ S7-1200+KTP700 แบบ HMI 
ซรีสี ์KTP700

6AV6651-7DA01-3AA4

ทรำนสดิวเซอรก์ระแสไฟ MCR-SL 
85-230Vac/dc
• แปลงกระแส AC แบบ 1A และ 5A เป็นสญัญารอนาลอ็ก
มาตรฐาน 0-20mA และ 4-20mA

• ท�างานดว้ยหมอ้แปลงกระแสไฟมาตรฐานสงูสดุ
• อุปกรณ์แยกสญัญาณแบบ 3 ทาง

4705844 ทรานสดวิเซอรก์ระแสไฟ MCR-SL 85-230Vac/dc 2814825

โมดลูลอจิก ZEN 20 I/O 12-24VDC

• โมดลู ZEN สามารถควบคมุชว่งการท�างานไดถ้งึ 20 I/O
• มาพรอ้มคณุสมบตันิาฬกิาแบบเรยีลไทม ์หน้าจอ LCD พรอ้มปุม่
ควบคมุบนผนงัดา้นหน้า

• อุปกรณ์จา่ยไฟ DC พรอ้มอนิพตุอนาลอ็ก 2 ชดุ

6502984 โมดลูลอจกิ ZEN 20 I/O 12-24VDC ZEN-20C1DR-D-V2ทรำนสดิวเซอรว์ดักระแสไฟ 
AC&DC ขนำด 100 A
• หมอ้แปลง AC / DC ทีม่อุีปกรณ์เตรยีมสญัญาณในตวั
• ตรวจวดักระแสดว้ยความยาวคลืน่ VFD และ SCR
• ฉนวนกนักระแสไฟ
• เอาทพ์ตุจรงิ; โวลเทจหรอืกระแสไฟ

5278466 ทรานสดวิเซอรว์ดักระแสไฟ 
AC&DC ขนาด 100 A

DHR 100 C420

ชดุเร่ิมต้น รุน่ SIMATIC S7-1500
• เหมาะส�าหรบัการประกอบเครือ่งทีม่ ีTotally Integrated Auto
mation Portal

• ใหป้ระสทิธภิาพการท�างานของระบบแบบแอดวานซ ์และ 
PROFINET เป็นออนบอรด์มาตรฐาน 

• อุปกรณ์ควบคมุสามารถตดิตัง้ เชือ่มต่อ และใชง้านตวัควบคมุได้
อยา่งรวดเรว็ และงา่ยดาย

124-1003 ชดุเริม่ตน้ SIMATIC S7-1500 ทีใ่ช ้
CPU 1511-1

6ES7511-1AK03-4YB5

เซน็เซอร ์PT 100 หวัยืดหยุน่
• เทอรโ์มมเิตอรค์วามตา้นทานทีม่หีวัตวัเชือ่มต่อแบบฉนวน 
PTFE ยาว 2 ม.

• 2 x 0.22 ตร.มม. พรอ้มปลายขัว้ต่ออสิระ

 

3708555 เซน็เซอร ์PT 100 หวัยดืหยุน่ R14-1B2-4/50T2000

ระบบอตัโนมติัและอปุกรณ์ควบคมุ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสำหกรรม
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อปุกรณ์จ่ำยไฟและหม้อแปลง

Smart - Single Phase ขนำด 24V/20A 
จำก SITOP
• ชว่งอนิพตุ กวา้งพเิศษ แบบ 1 และ 2 เฟส
• ดไีซน์เพรยีวบางเป็นพเิศษ ไมจ่�าเป็นตอ้งตดิตัง้ดา้นขา้งและ
ประหยดัพืน้ที่

• เพาเวอรบ์สูตใ์หค้วามไว 3 เทา่ของกระแสไฟ (ส�าหรบั 25ms)
• เลอืกการตอบสนองไฟฟ้าลดัวงจรไดร้ะหวา่งกระแสคงทีห่รอื
รสีตารท์

• ประสทิธภิาพระดบัสงูถงึ 91 %

7563977 Smart - Single Phase ขนาด 24V/20A 
จาก SITOP

6EP1336-2BA10

อปุกรณ์จ่ำยพลงังำน อินพตุ 100W, 
100-240 VAC
• การแกไ้ขก�าลงัไฟฟ้า (PFC) 
• ใชง้านไดก้บั EMI คลาส B
• อุปกรณ์ป้องกนัไฟกระชาก Harmo+E74nic
• ขนาดสัน้เพือ่ประหยดัพืน้ทีส่งูสดุถงึ 30%

8184282 อุปกรณ์จา่ยพลงังาน อนิพตุ 100W, 
100-240 VAC

S8JXG10024CD

อปุกรณ์จ่ำยพลงังำน QUINT, 
22.5V dc to 28.5V dc

• กระแสไฟเอาทพ์ตุแบบปรบัได้
• ความปลอดภยัในการใชง้านดเียีย่ม เน่ืองจากชว่งบฟัเฟอรต์�่า
กวา่โหลดพกิดัเตม็

• POWER BOOST ไปยงัโหลดทีท่�าไดย้ากดว้ยกระแสอนิพุง่
เขา้สงู

• ตวัเลอืกวงจรคูข่นาน

5055358 อุปกรณ์จา่ยพลงังาน QUINT, 
22.5V dc to 28.5V dc

2938617

LOGO! กระแสไฟ 24V 1,3A 100-240V

• 5V DC/ 3A และ 6.3A
• อนิพตุ ชว่งกวา้งแบบ 1 เฟส ส�าหรบั 85V ถงึ 264Vac หรอื 
110V ถงึ 300Vdc

• โลโกเ้รยีบ! ดไีซน์ดว้ยความลกึส�าหรบัการตดิตัง้เพยีง 55 มม. 
เทา่นัน้

• ประหยดัพลงังานสตารท์อพั
ถงึ 1.5 เทา่

7342714 LOGO! กระแสไฟ 24V 1,3A 100-240V 6EP1331-1SH03

10A DIN Rail Panel Mount เพำวเวอรซัพั
พลำย,ค่ำ 24V dc to 24V dcc

• อตัราก�าลงัไฟตัง้แต่ 60 ถงึ 480W
• ประสทิธภิาพอนิพตุอเนกประสงค ์100 ถงึ 240Vac และ 90 
ถงึ 350Vdc

• ตวัยดึตดิตัง้ราง DIN แบบพเิศษ
ใหก้ารยดึเกาะดขีึน้ป้องกนัการ
สัน่สะเทอืน

• ชว่งอุณหภมูกิารท�างาน: -25 
ถงึ +60ºC

7866469 10A DIN Rail Panel Mount เพาวเวอรซัพั
พลาย,คา่ 24V dc to 24V dcc

S8VK-C24024

อปุกรณ์จ่ำยพลงัำน CP-C ขนำด 24V 
5A 120W
• กระแสเอาทพ์ตุ ขนาด 5A,10A และ 20A
• ประหยดัพลงังานโดยรวมถงึ 50%
• การท�างานแบบคูข่นาดเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพและการท�าซ�า้ส�ารอง
• ตวัเครือ่งมาตรฐาน IP20

4861499 อุปกรณ์จา่ยพลงัาน CP-C ขนาด 
24V 5A 120W

1SVR427024R0000 - CP-C

SMPSU ซีรีส ์PSP600 ขนำด 24V 25A
• ประสทิธภิาพสงู อายกุารใชง้านยาวนาน และเชือ่ถอืได้
• พดัลมในตวัพรอ้มอุปกรณ์ควบคมุความเรว็
• เซน็เซอรร์ะยะไกลพรอ้มการควบุคมเปิดปิด
• กระแสไฟเอาทพ์ตุแบบปรบัได ้(±10%)
• ป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจร โหลดเกนิ กระแสไฟเกนิ และอุณหภมูิ
เกนิพกิดั

6448278 SMPSU ซรีสี ์PSP600 ขนาด 24V 25A PSP-600-24

DIN Rail Panel Mount เพำเวอร์
ซพัพลำย รุน่ Q Switch Mode ค่ำ 
17.1 → 20 
• ยนิูตแบบเฟสเดยีวและแบบสามเฟส ตัง้แต่ 80 ถงึ 960W
• การแกไ้ขคา่ตวัประกอบก�าลงัขณะท�างาน
• แหลง่เกบ็พลงังาน 50% ส�าหรบั typ. 4s
• อนิพตุ DC ตัง้แต่ 88-375V 
ส�าหรบัเฟสเดยีว

• การกรองความผดิปกตขิองอนิพตุ
ขณะท�างาน

6700677 DIN Rail Panel Mount เพาเวอรซ์พัพลาย รุน่ Q 
Switch Mode คา่ 17.1 → 20 

QS20.241

อปุกรณ์จ่ำยพลงังำน QUINTแบบเด่ียว
และ 3 เฟส
• ใชง้านไดท้ัว่โลกดว้ยอนิพตุชว่งกวา้ง ส�าหรบัเครอืขา่ย DC 
และ AC 

• เริม่โหลดทีท่�าไดย้ากดว้ยแหลง่เกบ็พลงังานสถติ POWER 
BOOST 

• MTBFสงูกวา่ 500,000h, 
ระยะเวลาการเชือ่มต่อความ
ลม้เหลวของพลงังาน > 20ms, 
กระแสไฟสงูถงึ 300Vac

• ฟงักช์นัการป้องกนัจะตรวจจบั 
Dc-ok ดว้ยสญัญาณทีใ่หค้วาม
แมน่ย�าสงู 

540769 อุปกรณ์จา่ยพลงังาน QUINTแบบเดีย่ว
และ 3 เฟส

2866763

SV1000, Sol Valve, 5 พอรต์, 4 
ต�ำแหน่ง, NO/NO
• แมนิโฟลตแ์บบใชค้ลาสเซต็ใหค้วามยดืหยุน่ในการใชง้านได้
ดเียีย่ม

• การเปลีย่นเพือ่ตดิตัง้ท�าไดส้ะดวกและงา่ยดาย ลดเวลาการ
หยดุเดนิเครือ่ง

• ไมจ่�าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์
ต่อเสรมิ เน่ืองจากมกีารตัง้
คา่ดว้ย Pin

7440720 SV1000, Sol Valve, 5 พอรต์, 4 ต�าแหน่ง, NO/NO SV1B00-5FU

คปัเปลอรแ์คลมป์แบบโอลดแ์ฮม 
ขนำด 8 มม. ฮบั ID 25 มม.
• คปัปลิง้สไตล ์Huco Oldham
• ไมปี่นเกลยีว 
• รองรบัการจดัแนวผดิพลาดรศัมขีนาดใหญ่ได ้
• ฉนวนกนัไฟฟ้า

6930786 คปัเปลอรแ์คลมป์แบบโอลดแ์ฮม ขนาด 8 มม. 
ฮบั ID 25 มม.

452H25.28

คปัปล้ิง, นิวแมติกส,์ เช่ือมต่อเรว็

• คปัเปลอร ์AL Type 20 แบบซอ็กเกต็
• ดไีซน์สแตนเลสสตลี
• ใชใ้นทีแ่รงดนัต�่า การเปิดปิดทางเดยีว
• เหมาะส�าหรบัใชก้บัปลัก๊ AL Type 20

4166817 คปัปลิง้, นิวแมตกิส,์ เชือ่มต่อเรว็ CAL24SM3

วำลว์โซลินอยด ์2 พอรต์ VQ20 ขนำด 
24Vdc M5 6 มม.
• กะทดัรดัดว้ยประสทิธภิาพในการไหลปรมิาณสงูพรอ้มอายกุาร
ใชง้านยาวนาน

• การใชง้านความถีส่งู
• ฟิตติง้แบบ one-touch ในตวัเพือ่ใชง้านระบบทอ่ทีง่า่ยดาย
• การใชง้านทัว่ไป ไดแ้ก่ ระบบลมเปา่ และชิน้งานในระบบระบาย
ลมออก

4943311 วาลว์โซลนิอยด ์2 พอรต์ VQ20 ขนาด 
24Vdc M5 6 มม.

VQ21A1-5YZ-C6-F-Q

เพลต 2 มม., คลตัชแ์รงเสียงทำนแบบ
ปรบัได้, 53Ncm
• รเูจาะ: 8 มม.
• แรงบดิ: 53Ncm
• เสน้ผา่นศนูยก์ลาง: 25.8 มม.

748601 เพลต 2 มม., คลตัชแ์รงเสยีงทานแบบปรบัได,้ 53Ncm 271.25.28

คปัเปลอรนิ์วเมติกส ์เช่ือมต่อเรว็ แบบ 
Brass
• คอนเน็คเตอรร์ปูแบบอุตสาหกรรม เหมาะส�าหรบัการใชง้านสาย
สง่อากาศในอุตสาหกรรมทกุประเภท

• แรงดนัการท�างานสงูสดุ: 35 บาร์
• ชว่งอุณหภมูกิารท�างาน: -20 ถงึ +100°C
• สบัเปลีย่นไดก้บัซรีสีม์าตรฐานของ Schrader และซรีสี ์17 ของ 
Rectus

6671686 คปัเปลอรนิ์วเมตกิส ์เชือ่มต่อเรว็ แบบ Brass 017 HG 10

คปัเปลอรเ์กลียวตวัเมีย G 1/4
• เหมาะส�าหรบัการเชือ่มต่ออุปกรณ์สง่อากาศขนาดกลาง เอาทเ์ลต็
จา่ยพลงังานหลกั และทอ่สง่อากาศขนาดเลก็

• ประสทิธภิาพการถ่ายเทสงู ใหแ้รงดนัต�่า และประหยดัคา่ใช้
จา่ยไดด้ี

• ใชง้านสบัเปลีย่นกบั Cejn 320 และซรีสี ์25 ของ Rectus ได ้

6671970 คปัเปลอรเ์กลยีวตวัเมยี G 1/4 026 DG 13N

อปุกรณ์นิวแมติก ระบบไฮดรอลิก และอปุกรณ์ส่งก�ำลงัไฟฟ้ำ

Nagahori Industry

คอนเน็คเตอรต์วัผู ้1/4 ไปยงั 1/8NPT
• ใชง้านภายใตค้วามกดดนัตัง้แต่สญุญากาศต�่าจนถงึ 1MPa
• ใชแ้รงในการฟิตติง้และถอดออกเพยีงเลก็น้อย
• ขนาดกะทดัรดัเพือ่การใชง้านในพืน้ทีท่ีเ่ลก็กวา่
• มพีอรต์หลายขนาดใหเ้ลอืก

7715128 คอนเน็คเตอรต์วัผู ้1/4 ไปยงั 1/8NPT KQ2H07-34AS

คปัปล้ิงสกรโูลหะ รเูจำะ 12x12 มม.

• คปัปลิง้ความเรว็สม�่าเสมอพรอ้มประสทิธภิาพการบดิสงูและการ
ปีนเกลยีวเป็นศนูย์

• ใชง้านไดท้ีค่วามเรว็สงูหรอืต�่า และยอ้นกลบัได้
• ไมต่อ้งใชส้ารหลอ่ลืน่
• การจดัแนวผดิพลาดตามแกนทีย่อมรบัได ้สงูสดุ 3°

3258280 คปัปลิง้สกรโูลหะ รเูจาะ 12x12 มม. MWS30-12-12-SS
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เครือ่งซ่อมงำนบดักรี รุน่ WXR 3031 
จำก SetWeller
• อจัรยิะ ใชง้านงา่ย และใหพ้ลงังานเตม็ประสทิธภิาพ
• มาพรอ้มยนิูตพลงังาน WXR 3, เตารดีลมรอ้น WXHAP 200, เตา
รดีตะกัว่บดักร ีWXDP 120 และ WXP เตารดีบดักร ี120

8303584 เครือ่งซ่อมงานบดักร ีรุน่ WXR 3031 จาก 
SetWeller

T0053502699

ประแจหมนุควำมแมน่ย�ำสงู ขนำด 1/4 
น้ิว 1-25Nm
• ประแจหมนุแบบ Wera ความแมน่ย�าสงูทีม่กีารกดผา่นสแควร์
เพือ่ทศิทางของมอืทีถ่กูตอ้ง

• คา่ความถกูตอ้ง ±4%
• ขนาดไขควง 1/4 น้ิว

7887047 ประแจหมนุความแมน่ย�าสงู ขนาด 1/4 นิ้ว 
1-25Nm

5075393001

เตำรีด WSP80 ส�ำหรบัเตำรีด WMD-3 
ขนำด 80W
• เหมาะส�าหรบัใชก้บั SMD ทกุขนาด และชิน้สว่นแบบผา่นชอ่ง
• กระแสไฟประสทิธภิาพสงู 80W
• ใชง้านหวัซรีสี ์LT

2921943 เตารดี WSP80 ส�าหรบัเตารดี WMD-3 
ขนาด 80W

T0052916199N

วสัดกุ�ำเนิดควำมรอ้น WSP 80
• วสัดกุ�าเนิดความรอ้นเตารดีบดักร ีจาก Weller ส�าหรบัใชก้บั
ปากกาบดักร ีWSP80 

3236325 วสัดกุ�าเนิดความรอ้น WSP 80 T0058744711N

เครือ่งมือบดักรี

 อปุกรณ์และกล่องจดัเกบ็

คีมจมกูแบน ขนำดเลก็ จอว ์26 มม. 
จำก Bacho
• ทกุชิน้ประกอบดว้ยขอ้ต่อปลายทีเ่ทีย่งตรงพรอ้มสปรงิลดแรง
• ดา้มจบัดไีซน์หลกัการยศาสตร์
• มาตรฐาน ISO 5745

243516 คมีจมกูแบน ขนาดเลก็ จอว ์26 มม. จาก Bacho 4430

ตะกัว่บดักรีปลอดสำรตะกัว่, 99C, 80 กรมั
• การละลายขัน้ตน้ใหโ้ดรสน้อยกวา่
• การละลายมคีณุภาพดขีึน้ส�าหรบัชิน้สว่นอเิลก็ทรอนิกสแ์ละ PCB
• ละลาย 227°C
• น�้าหนกักา้น: 80 ก.

5125801 ตะกัว่บดักรปีลอดสารตะกัว่, 99C, 80 ก. 761345

ไดรเวอรห์มนุด้วยแรงบิด (0.5 - 2.5Nm)

• ปลอ่ยอตัโนมตัติามการรชีของแรงบดิทีก่ระท�า
• ปราศจากความเสีย่งในหมนุพลาดโดยไมต่ัง้ใจ
• ตวัเครือ่งตดิตัง้ราบไปกบัพืน้ ป้องกนัเครือ่งมอืลม้ 

7691688 ไดรเวอรห์มนุดว้ยแรงบดิ (0.5 - 2.5Nm) A.402

ชดุเครือ่งมือช่ำงส�ำหรบัวิศวกรมืออำชีพ
• โดดเดน่ดว้ยเคสขึน้รปูแบบ ABS สดี�า แขง็แรงทนทาน
• ถาดถอดออกได ้พอดชีว่งครึง่ลา่งของเคส
• บอรด์เคลอืบ PVC แบบแยกชิน้ไดท้ัง้ดา้นบนและดา้นลา่งชว่ย
ยดึเครือ่งมอื

• เคสมาพรอ้มระบบลอ็คดว้ย
กุญแจ

541365 ชดุเครือ่งมอืชา่งส�าหรบัวศิวกรมอือาชพี 541365

เครือ่งมือทดสอบแรงบิดทำง
อิเลก็ทรอนิกส ์E 0.1-12 Nm
• เครือ่งมอืทดสอบแรงบดิทางอเิลก็ทรอนิกสส์�าหรบัการหมนุ
ประแจแบบตามเขม็นาฬกิา

• ทรานสดวิเซอรแ์รงบดิในตวั
• ไขควงตวัเมยีหกแฉก
• ฟงักช์นัรเีซต็อตัโนมตัิ
• อนิเทอรเ์ฟซ RS232

7724368 เครือ่งมอืทดสอบแรงบดิทางอเิลก็ทรอนิกส ์E 
0.1-12 Nm

8612-012

ตูเ้กบ็เครือ่งมือและชดุโมดลูเครือ่งมือ
• ตูเ้กบ็เครือ่งมอื 7 ลิน้ชกั
• พืน้ผวิสเีคลอืบดว้ยผง
ไฟฟ้าสถติยป้์องกนัรอย
ขดีขว่น

• สามารถใชง้านไดก้บั
โมดลูเครือ่งมอืรุน่ 
3 EVA

• ระบบลอ็คลิน้ชกั 
อจัฉรยิะป้องกนัการเปิด 
โดยไมต่ัง้ใจ

9155985 ตูเ้กบ็เครือ่งมอืและชดุโมดลูเครือ่งมอื 9155985

ชดุไขควงควำมแมน่ย�ำสงู 7 ช้ิน จำก 
RS Pro
• เหมาะส�าหรบัอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส์
• ปลายไขควงผลติจากเหลก็วาเนเดยีมโครเมยีมคณุภาพสงู
• แคป็หมนุไดเ้พือ่การบดิและปรบัใชง้านไดแ้มน่ย�า
• ดา้มจบัรปูรา่งแบบ Tri-lobe ชว่ยใหผู้ใ้ชจ้บักระชบัมอืขณะบดิใช้
งาน

243513 ชดุไขควงความแมน่ย�าสงู 7 ชิน้ 243513

ชดุเครือ่งมือช่ำง จำก Bacho

• ชดุเครือ่งมอืทีใ่ชง้านงา่ยประกอบดว้ยเครือ่งมอืคณุเยีย่มหลาก
หลายชิน้

• ไขควง คมีหนีบ ประแจ ไขควงหกแฉก ซอ็กเกต็ไดรฟ์ บาร์
ขยาย ฯลฯ

4780687 ชดุเครือ่งมอืชา่ง จาก Bacho 4730

ชดุไขควงหวัหกเหล่ียม

• ผลติจากอลัลอยซลิโิคนทีแ่ขง็แรงทนทาน 
• ควบคมุความแขง็ของไขควงไดใ้นกรณทีีโ่หลดเกนิพกิดั
• หวักลมชว่ยใหก้ารใชง้านท�าไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม
• สลปีส�าหรบัลอ็คใช้
ไดง้า่ย

8764948 ชดุไขควงหวัหกเหลีย่ม 83S.JP9AL

ชดุเครือ่งมือเพ่ือกำรใช้งำนทัว่ไปตำม
หลกักำรยศำสตร ์9 ช้ิน
• ชดุเครือ่งมอืซ่อมบ�ารงุแบบ 9 ชิน้
• ทกุชิน้ออกแบบมาใหใ้ชง้ามถกูตอ้งตามหลกัการยศาสตร์
• คตัเตอรแ์ละคมีมสีปรงิยอ้นกลบัทีไ่มเ่หมอืนใคร

3319379 ชดุเครือ่งมอืเพือ่การใชง้านทัว่ไปตามหลกัการยศาสตร ์9 ชิน้ 9845

ชดุคีมกล 4 ช้ิน

• คมีกลแบบสองวสัดเุพือ่การใชง้านตามหลกัการยศาสตร์
• บรเิวณสมัผสัขยายกวา้งขึน้และมขีนาดไดร้ปูสมมาตร 
• สปรงิเขา้รปูกบัน้ิวมอืเพือ่ความสะดวกสบายและใชง้านไดแ้มน่ย�า

4529612 ชดุคมีกล 4 ชิน้ CPE.1

กระเป๋ำเกบ็เครือ่งมือสไตล ์Bumbag 
พรอ้มท่ีจบัส�ำหรบัช่ำงไฟฟ้ำ
• สไตล ์Bum-bag พรอ้มทีจ่บั
• ผลติจากผา้โพลเีอสเตอร์
• เขม็ขดัรอบเอวปรบัได้
• ขนาด: ยาว 300 มม. x กวา้ง 150 มม. X สงู 220 มม.

4235834 กระเป๋าเกบ็เครือ่งมอืสไตล ์Bumbag พรอ้มทีจ่บั
ส�าหรบัชา่งไฟฟ้า

PL545T

ชดุบดักรี 230V แบบ UK จำก WSD 81i
• กระแสไฟต�่าเพือ่ความปลอดภยัในการใชง้าน
• เหมาะส�าหรบัการใชง้านในสภาพแวดลอ้มป้องกนัการปลดปลอ่ย
ไฟฟ้าสถติย์

• ไมจ่�าเป็นตอ้งต่อสายดนิ
• อุณหภมูเิทีย่งตรง

7989339 ชดุบดักร ี230V แบบ UK จาก WSD 81i T0053294399

60/40 ลวดบดักรีไรส้ำรตะกัว่ ขนำด 
1.2mm 
• ใชง้านงา่ย
• สตูรฟลกัซแ์อลกอฮอลไมต่อ้งท�าความสะอาด
• ซบัความชืน้ไดด้ใีชไ้ดก้บัทกุ PCB 
• จดุละลายที ่+183°C → +188°C

7568881 60/40 ลวดบดักรไีรส้ารตะกัว่ ขนาด 1.2mm 7568881

ผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสำหกรรม
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• สเปรยม์อืป้องกนัไฟฟ้าสถติย์
• สารเหลวป้องกนัไฟฟ้าสถติยแ์บบไมม่โีฟมใชง้านงา่ยดว้ยปลายน้ิว
มอืในกระป๋องสเปรยแ์บบกดป ัม้ 

• ท�าความสะอาดมปีระสทิธภิาพกบัพืน้ผวิทีใ่ชง้านและหน้าจอ VDU 
• ไมต่ดิไฟ

514486 สเปรยป์ ัม้มอืป้องกนัไฟฟ้าสถติย ์ขนาด 250 มล. 514486

สเปรยปั์ม้มือป้องกนัไฟฟ้ำสถิตย ์ขนำด 
250 มล.

ท่ีอดุห ูULTRAFIT
• ใสไ่ดก้บัหทูกุรปูทรง ใหค้วามรูส้กึสบาย ใหก้ารปกป้องสงูเป็น
พเิศษ

• ดไีซน์ Triple Flanged ไดร้บัการจดสทิธบิตัร
• ป้องกนัความชืน้
• ท�าความสะอาดและใชซ้�า้ได้
• SNR = 32dB

282754 ทีอุ่ดห ูULTRAFIT UF-01-000

ฟิลเตอรร์ะบบหำยใจแบบคอมบำย 
ABEK2 P3SL 6099
• ฟิลเตอรก์รองแก๊สและไอระเหย ซรีสี ์6000 รุน่ ABEK2
• ตวักรองออกแบบเป็นพเิศษส�าหรบัไอระเหยอนิทรยี ์
และอนินทรยีรวมถงึอนุภาคอืน่ๆ

• ใชง้านไดส้ะดวกงา่ยดาย ตดิตัง้ไดเ้ขา้ที่
• พืน้ทีก่ารมองเหน็ดเียีย่ม

2867170 ฟิลเตอรร์ะบบหายใจแบบคอมบาย ABEK2 P3SL 6099 6099

หน้ำกำกระบบหำยใจ แบบครึง่หน้ำ 
ขนำดกลำง
• หน้ากากแบบครึง่หน้า ตอ้งการการดแูลน้อย ลดความจ�าเป็นใน
การเตรยีมส�ารองเพือ่การใชง้าน

• น�้าหนกัเบา สวมใสส่บาย
• ปราศจากสารท�าใหเ้กดิ
อาการแพ้

766378 หน้ากากระบบหายใจ แบบครึง่หน้า ขนาดกลาง 6200

อปุกรณ์ป้องกนั อปุกรณ์รกัษำควำมปลอดภยั ชดุควบคมุ ESD และอปุกรณ์ส�ำหรบัห้องปลอดเช้ือ

หน้ำกำกหำยใจใช้แล้วท้ิง FFP1 แบบ
คลิปจมกูปรบัได้ รุน่ใหม ่จำก  
RS Pro
• คลปิจมกูปรบัได้
• วาลว์ปรบัส�าหรบัหายใจ
• โครงสรา้งลดความชืน้และอุณหภมูิ

9185822 หน้ากากหายใจใชแ้ลว้ทิง้ FFP1 แบบคลปิจมกู
ปรบัได ้รุน่ใหม ่จาก RS Pro

9185822

กญุแจลอ็คทองเหลือห่วงโลหะแขง็แกรง่ 
ขนำด 30 มม.
• กุญแจลอ็คเพือ่ความปลอดภยัแบบ Self-locking มใีหเ้ลอืก 
5 ขนาด

• ตวักุญแจท�าจากทองเหลอืงแบบแขง็
• กลไกระบบพนิแบบ 3 หรอื 5 รอ่ง
• พนิรปูเหด็ป้องกนัการงดัแงะ

3399397 กุญแจลอ็คทองเหลอืหว่งโลหะแขง็แกรง่ ขนาด 30 มม. XR0060 30

แว่นตำ เลนสใ์ส จำก Galaxy

• ขาแวน่ตรงแบบ TIPGRIP
• ปรบัสวา่งไดใ้นพืน้ทีส่ลวัโดยไมต่อ้งใชม้อื
• ป้องกนัรอยขดีขว่น / ความชืน้ / ไฟฟ้าสถติย์
• กา้นจมกูไมล่ืน่หลดุงา่ย

7258108 แวน่ตา เลนสใ์ส จาก Galaxy GALAPSI

แผน่กนัล่ืนพรอ้มป้องกนักระแส
ไฟฟ้ำ ขนำด 1 ม. x 10 ม. x 4 มม.
• แผน่กนัลืน่และไฟฟ้าสถติย์
• ผวิเป็นลอนคลืน่ใหแ้รงยดึใชเ้ทา้ดเียีย่ม
• ทนกรด น�้ามนั และอุณหภมูติ�่า
• เหมาะส�าหรบัใชง้านหน้าสวติชบ์อรด์และเครือ่งมอืทีม่ไีฟฟ้า
แรงสงู

7902988 แผน่กนัลืน่พรอ้มป้องกนักระแสไฟฟ้า ขนาด 1 ม. 
x 10 ม. x 4 มม.

SM010060

ท่ีครอบหแูบบหมวกกนัน็อค รุน่ 
Optime II
• สวมใสง่า่ย
• 3 ต�าแหน่ง: ลอ็คแบบ Working / Airing 'Click' พรอ้มสายรดัปรบั
ใหก้บัดา้นหลงัของหมวก

• ตวัยดึแบบ Peltor 
Multi-Visor

4496540 ทีค่รอบหแูบบหมวกกนัน็อค รุน่ Optime II H520P3G

คอนเนคเตอรป์ลำยบบัเบิลแมท สี
ด�ำ 0.9x0.6 ม.
• ผลติจากสว่นผสมยางสดี�าป้องกนัการช�ารดุไดด้เียีย่ม
• ลดการลืน่ไหลและฉนวนส�าหรบัพืน้คอนกรตีทีเ่ยน็จดั
• เหมาะส�าหรบัผูใ้ชง้านทีต่อ้งยนืในพืน้ทีท่ีม่ไีฟฟ้าสถติยเ์ป็น
เวลานานๆ

4181181 คอนเนคเตอรป์ลายบบัเบลิแมท สดี�า 0.9x0.6 ม. BF010003

ป้ำย/สญัลกัษณ์กระดำษ "ATTENTION" 
ขนำด 38x75 มม.
• ป้าย ESB แบบมกีาวในตวั
• ออกมาเพือ่ใชบ้นผลติภณัพแ์ละบนบรรจภุณัฑ์
• 1,000 แผน่ต่อมว้น

2111225 ป้าย/สญัลกัษณ์กระดาษ "ATTENTION" ขนาด 38x75 มม. LAB-05

แม่กญุแจ Nylon ขนำด 38mm และท่ี
คล้องขนำด 6.5mm
• ขนาดเบาและกะทดัรดั
• จ�าหน่ายเป็นแพค โดยแพคละ 6 ชิน้
• เหมาะส�าหรบัการใชง้านกบัการใชง้านเกีย่วขอ้งกบักระแสไฟฟ้า 
ตา้นอุณหภมู ิหรอื สภาวะการกดักรอ่น

8113028 แมกุ่ญแจ Nylon ขนาด 38mm และทีค่ลอ้ง
ขนาด 6.5mm

813596

ถงุมือหนังววัแบบขดัผิว ขนำดใหญ่ 1 คู่

• ผลติดว้ยหนงัขดัผวิคณุภาพสงูเพือ่ปกป้อง ใหค้วาม 
แขง็แรงทนทานใชไ้ดย้าวนาน

• มาพรอ้มสายรดัแบบยางยดืเพือ่ใหถุ้งมอือยูใ่นต�าแหน่ง 
ทีเ่หมาะสมและปลอดภยั  

• หนงัน่ิมเพือ่การจบัยดึทีถ่นดัมอื พรอ้มความสบาย 
ลดความเมือ่ยลา้ของมอื

5081391 ถุงมอืหนงัววัแบบขดัผวิ ขนาดใหญ่ 1 คู่ DR100/10

ป้ำยกระดำษโลโก้ ESD กนัไฟฟ้ำสถิตย ์
ขนำด 12x12 มม.
• มว้นป้ายกระดาษโลโก ้Hand Reaching แบบ ESD พรอ้ม
กาวในตวั

• จ�าหน่ายในแบบมว้น 1,000 แผน่
• มาตรฐาน BS EN 
61340-5-1

2111231 ป้ายกระดาษโลโก ้ESD กนัไฟฟ้าสถติย ์ขนาด 12x12 มม. LAB-02

กล่องเครือ่งมือ ESD แบบท่ีมีค่ำควำม
ต้ำนทำนไฟฟ้ำท่ีผิว durAstatic

• มาพรอ้มถาดภายในถอดออกไดเ้พือ่เพิม่พืน้ทีจ่ดัเกบ็
• ไมม่พีืน้ผวิเคลอืบใหเ้กดิรอย ลา้งท�าความสะอาดได้
• คณุสมบตัติา้นทานไฟฟ้า:10E5 โอหม์ < 10E11 โอหม์

7199891 กลอ่งเครือ่งมอื ESD แบบทีม่คีา่ความตา้นทานไฟฟ้า
ทีผ่วิ durAstatic

35870

รองเท้ำนิรภยั Cutter รุน่ SB SRA 8/42 

• ชว่งบนแบบหนงัตาขา่ย 
• น�้าหนกัเบา สวมใสส่บาย
• บุภายในเพือ่ความสบายและป้องกนัแบคทเีรยี

7975516 รองเทา้นิรภยั Cutter รุน่ SB SRA 8/42 Cutter/8

สำยรดัข้อมือป้องกนัไฟฟ้ำสถิตย ์และ 
สำย Cords
• คณุภาพสายรดัพรเีมีย่ม
• ปรบัตามขนาดขอ้มอืของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งงา่ยดาย

2877379 10mm Banana Plug - Croc Clip ชดุ ESD Grounding 
Wrist Strap & Cord  

2877379

หน้ำกำกหำยใจใช้แล้วท้ิง FFP2 แบบ
มีวำลว์ปรบั รุน่ใหม่ จำก RS Pro
• คลปิจมกูปรบัได้
• โฟมรอบจมกูซมึซบัเหงือ่
• วาลว์ปรบัส�าหรบัหายใจ
• โครงสรา้งลดความชืน้และอุณหภมูิ

9185826 หน้ากากหายใจใชแ้ลว้ทิง้ FFP2 แบบมวีาลว์ปรบั รุน่
ใหม ่จาก RS Pro

9185826

ผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสำหกรรม
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สำยเคเบิล EcoWire Plus 22AWG สี
ด�ำ 30.5 ม.
• ตวัน�าทองแดงเปลอืยแบบเกลยีว
• ป้องกนัของเหลว ISO 6722
• เสน้ผา่นศนูยก์ลางเลก็ลง 45%
• ตดิตัง้งา่ย 

7495373 สายเคเบลิ EcoWire Plus 22AWG สดี�า 30.5 ม. 6823 BK005

สำยอปุกรณ์แบบขอเก่ียวสีแดง 
20awg
• ทนทานต่อสารเคมเีป็นเยีย่ม
• ใชง้านไดใ้นอุณหภมูสิงู
• ทนทานต่อสารเคมแีละสารละลายดเียีย่ม
• ฉนวน PTFE น�้าหนกัเบาและแนบไปกบัผนงั

1771191 สายอุปกรณ์แบบขอเกีย่วสแีดง 20awg 5856 RD005

สำย UNITRONIC LIYCY(TP) ขนำด 
16x2 0,50 มม.
• สายขอ้มลูหุม้ฉนวนพรอ้มคอรด์ยดืหยุน่ Fine-wire
• เคลอืบฟิลม์
• ปลอกภายนอก PVC
• กนัไฟ

6084228 สาย UNITRONIC LIYCY(TP) ขนาด 16x2 0,50 มม. 0035817

สำยเคเบิลและสำยไฟ

โมดลูเฟลช แนวตัง้ IDE ขนำด 4GB
• แกไ้ขความถกูตอ้งของขอ้ผดิพลาดในตวัเพือ่การถ่ายโอนขอ้มลูที่
ปราศจากขอ้ผดิพลาดและเชือ่ถอืได้

• ประหยดัพลงังานและสรา้งความรอ้นต�่า
• ดไีซน์ประหยดัพืน้ที ่ตดิตัง้งา่ย และใชส้ะดวก

6843733 โมดลูเฟลช แนวตัง้ IDE ขนาด 4GB TS4GDOM40V-S

Intel SSD DC ซีรีส ์S3510 ควำมจ ุ300GB
• ฟอรม์แฟ็คเตอร ์2.5 น้ิว
• อนิเทอรเ์ฟซ SATA 3.0 ความเรว็ 6Gbps
• เพิม่ประสทิธภิาพการป้องกนัขอ้มลูสญูหาย
• เขา้รหสัฮารด์แวร ์
AES 256 บติ

• ตรวจจบัอุณหภมูิ
และบนัทกึขอ้มลู

8936897 Intel SSD DC ซรีสี ์S3510 ความจ ุ 
300GB

SSDSC2BB240G601

อะแดปเตอรก์ำรด์ SD และกำรด์ 
Micro SDHC ควำมจ ุ16GB คลำส 10
• บนัทกึและถ่ายโอนขอ้มลูเน้ือหามลัตมิเีดยีบนอุปกรณ์มอืถอืได ้
งา่ยดายและรวดเรว็

• บนัทกึภาพดจิติอลเมกะพกิเซลสงูไปยงัวดิโีอความละเอยีดสงูได้
• มาตรฐานคลาส 10 
ส�าหรบัการอพัโหลดและ
ดาวน์โหลดวดิโีอรวมถงึ
รปูภาพ

8775557 อะแดปเตอรก์ารด์ SD และการด์ Micro SDHC ความจ ุ 
16GB คลาส 10

44082

ระบบกำรค�ำนวณและอปุกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

สำยเคเบิลควนัต�ำ่ แบบไนล่อน 6 ขนำด 
360x4.7 มม.
• อุปกรณ์ลอ็คโลหะเพือ่เพิม่ความแขง็แรง
• สารหน่วงไฟตามมาตรฐาน UL 94 V-0
• ต�าแหน่งตวัลอ็คไมจ่�ากดั
จ�านวน

• ขอบกลมป้องกนัสาย 
เคเบลิเสยีหาย

2128116 สายเคเบลิควนัต�่า แบบไนลอ่น 6 ขนาด 360x4.7 มม. TY28MFR

สำยแอรเ์ฟรม EFGLAS ,14awg 100 ม.

• ชว่งอุณหภมูกิารท�างาน: -70 ถงึ +260°C
• กระแสไฟและความถีส่งูสดุ 600V (rms) และ 1,600Hz ตามล�าดบั
• คอนดกัเตอรส์ายโลหะเคลอืบทองแดงพรอ้มเทปฉนวน PTFE 
และสายไขวใ้ยแกว้ PTFE

2321056 สายแอรเ์ฟรม EFGLAS ,14awg 100 ม. 322735

เครือ่งมือสลีปสำยเคเบิลแบบขยำย
ได้ ยึดอยูก่บัท่ี
• เครือ่งมอืการใชง้านทีม่ใีหเ้ลอืกหลากหลายส�าหรบัใชก้บัสลปี
แบบขยายได้

• เหมาะส�าหรบัใชก้บัสลปี
ขนาดสงูสดุ 2 มม.

548243 เครือ่งมอืสลปีสายเคเบลิแบบขยายได ้ยดึอยูก่บัที่ 90110524

สำยเคเบ้ิล Tri-Rated สีด�ำ 10.0 
ตร.มม. CSA
• อุณหภมูกิารท�างานสงูสดุ 90°C (105°C นาน 15,000 ชัว่โมง)
• ความยาวมว้น: 100 ม.
• สะดวกในการจดัซือ้ การสตอ็กของ และการผลติ

6285320 สายเคเบิล้ Tri-Rated สดี�า 10.0 
ตร.มม. CSA

6A-10.0TRI-BK-100R

สำยเคเบ้ิลหุม้ฉนวน 6 คู ่LSNH 500 ม.

• ตวัน�าทองแดงหุม้ดบุีกแบบเกลยีว 24AWG (7x32)
• สกรนี Overall Beldfoil® ใหก้ารสกรนี 100%
• สายเดรนทองแดงหุม้ดบุีกส�าหรบัป้องกนัสกรนีหลดุลอก
• ปลอกสโีครเมีย่เทา

3827353 สายเคเบิล้หุม้ฉนวน 6 คู ่LSNH 500 ม. 9506NH.00500

สำยหลกั 3 แกน แบบ Syarmoured 
ขนำด 2.5 ตร.มม. ยำว 100 ม.
• ยดืหยุน่
• โดดเดน่ดว้ยการปกป้อง 3 ชัน้
• ทนทานสารเคมดีเียีย่ม

380205 สายหลกั 3 แกน แบบ Syarmoured ขนาด 2.5 
ตร.มม. ยาว 100 ม.

SYSE03.00100

กำรพนัเกลียวแบบ Natural ฉนวน 
PTFE 9 มม.
• PTFE เพือ่การป้องกนัการกดักรอ่น สารเคม ีและอุณหภมูสิงู
• ดบัไฟไดเ้อง ตามมาตรฐาน UL94 V0
• โครงสรา้งแบบเกลยีวชว่ยใชก้บัสายเคเบลิหรอืงานทอ่ไดด้ี

216040 การพนัเกลยีวแบบ Natural ฉนวน PTFE 9 มม. 161-45200

สำยไฟหลกั Type44(R) สีน�ำ้เงิน 
ขนำด 20awg ยำว100 ม.
• ปลอกฉนวน 2 ชัน้
• ปอังกนัการประทจุากควนัและแก๊ศต�่า
• ทนทานต่อการกดักรอ่นของสารเคมแีละประจไุฟฟ้า
• ป้องกนัการเกดิประการ
ไฟไดส้งู

• 600V voltage เลท

3299540 สายไฟหลกั Type44(R) สนี�้าเงนิ ขนาด 20awg 
ยาว100 ม.

44A0111-20-6

สำยไฟสีด�ำใช้งำนเอนกประสงค ์
ขนำด 0.25sq.mm
• มคีวามยดืหยุน่สงู ดว้ยฉนวนแบบ non-melting 
• Dual wall insulation (Class 2 equipment)
• ทนทานต่อสารเคมแีละสะสารของเหลวสงู
• 150°C spec WCD645
• 600V rated

2085463 สายไฟสดี�าใชง้านเอนกประสงค ์ขนาด 
0.25sq.mm

FLT0111-0.25-0

แคลมป์ยึดสำยเคเบิล CPC ขนำดเชลล ์
17A
• มเีฮา้สซ์ิง่เพือ่ความแขง็แรงทนทาน และใหร้ะบบการเชือ่มต่อ
ทีไ่วว้างใจได้

• ประกอบเขา้พอดกีบัระบบแคลมป์แบบสกรดูาวน์
• มใีหเ้ลอืกแบบเสน้ตรงและแบบมมุฉาก
• เชลลห์ลากหลายขนาดเพือ่ใหเ้หมาะกบัการใชง้านตามเสน้ผา่นศนูย ์
กลางของสายเคเบลิ

411438 แคลมป์ยดึสายเคเบลิ CPC ขนาดเชลล ์17A 182655-1

ท่อหดควำมรอ้นประสิทธิภำพสงู สีขำว  
9 มม.
• อตัราการหด 3:1
• ประสทิธภิาพสงูพรอ้มสารหน่วงไฟ
• มหีลากสหีลายขนาดใหเ้ลอืก

2417444 ทอ่หดความรอ้นประสทิธภิาพสงู สขีาว 9 มม. W3B2 9/3 WHT

สำยเคเบ้ิลกรองสญัญำณรบกวน 6 
แกน 7x0.2 มม. 100 ม.
• กระแสไฟสงูสดุต่อแกน 1A 
• ความจแุกน/พืน้ผวิ (ทัว่ไป) 95pF/m
• ความตา้นทานต่อแกน 
92Ω/km

6600445 สายเคเบิล้กรองสญัญาณรบกวน 6 แกน 7x0.2 มม. 100 ม. RS-121

ผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสำหกรรม
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ตวัแปลง RJ45 เป็นอีเธอรเ์น็ตไฟเบอรมี์เดีย
• ตวัแปลง 10/100Base-TX เป็น 100Base-FX
• ท�างานแบบอตัโนมตัหิรอืแบบโหมดควบคมุ
• รองรบัการจดัการอนิเแบนดใ์นพืน้ที ่/ ระยะไกล ดว้ยอุปกรณ์
ควบคมุ SNMP

• ควบคมุแบนดว์ธิ (Nx32K or 
Nx512Kbps); ชตัดาวน์เลเซอร์
อตัโนมตัิ

• รองรบัการตรวจจบักระแสไฟ 
ลม้เหลว CPE ระยะไกล,  
Far End Fault Indication  
และ Link Fault Pass-Through

8164635 ตวัแปลง RJ45 เป็นอเีธอรเ์น็ต
ไฟเบอรม์เีดยี

GT1FMC-10/100i-AC

เทป TZ P-touch สีด�ำบนสีเหลือง ขนำด 
12 มม. ยำว 8 ม.
• เทปแขง็แรงภายใตก้ารใชง้านทกุรปูแบบ
• ยดึเกาะผนงัไดแ้น่นหนาเป็นพเิศษและมองเหน็ชดัเจน อา่นงา่ย 
และตดิเขา้ทีไ่ดม้ ัน่คง

• ใชง้านไดด้ ีทนทานการ 
กดักรอ่นทนอุณหภมูสิงู 
ทนสารเคมอุีตสาหกรรม  
รวมถงึทนแสงแดด

1572269 เทป TZ P-touch สดี�าบนสเีหลอืง ขนาด 12 มม. ยาว 8 ม. TZe-631

ป้ำนอเนกประสงค ์500

• ป้ายสขีาวมองเหน็ชดัเจน เหมาะส�าหรบัการใชง้านป้ายก�ากบั
ทกุประเภท

• จ�าหน่ายเป็นมว้น และน�าออกมาใชง้านไดส้ะดวก

5418052 ป้านอเนกประสงค ์500 S0722550

ไฟฉำยสวมบนศรีษะ เลนส ์LED
รุน่ 7297 - H7.2LcED

• ชพิแสง LED แบบ CREE Power+ (250 ลเูมนในโหมด Boost) 
ผสานตวัสะทอ้นและเลนสท์ีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร 
มาพรอ้มโปรแกรมการตัง้คา่ลว่งหน้า 3 คา่ พรอ้มตวัเลอืกความ
สวา่ง 5 รปูแบบ

• การเดนิสายแขง็แรงทนทาน
• กนัน�้าและฝุน่ละออง IPX54

792-4219 ไฟฉายสวมบนศรษีะ เลนส ์LED
รุน่ 7297 - H7.2LcED

7297 - H7.2

ไฟแฟลต LED hi-vis แช่น�ำ้ได้ ควำม
สว่ำง 210 ลเูมน
• LED CREE สขีาว ความสวา่ง 210 ลเูมน
• แคป็สวติช ์HIVIS ประสทิธภิาพสงู
• การตัง้คา่โหมดแสง 3 รปูแบบ: สงู, ต�่า, แฟลตแบบรวดเรว็
• ตวัเครือ่งท�าจากดายคาสตอ์ะลมูเินียม
• ทนแรงตกกระแทก 1 ม.

8011358 ไฟแฟลต LED hi-vis แชน่�้าได ้ความสวา่ง 210 ลเูมน HV-FL4

7001924 ไฟฟลดั chr LED 8 มม. สแีดง 24Vdc 7001924

ไฟฟลดั chr LED 8 มม. สีแดง 24Vdc

• เลนสอ์พีอ็กซีก่ระจายแสงแบบส ี5 มม.
• ความหนาผนงัสงูสดุ 7 มม.
• ซลีป้องกนัถงึ IP67
• แบบ Bi-colour และ Tri-colour

อปุกรณ์ขยำยแสง LED ตัง้โตะ๊ รุน่ Luxo 
KFM LED ESD ก�ำลงัขยำย 5 ไดออป
เตอร,์ แคลมป์ตัง้โตะ๊, 11W 
• ก�าลงัขยาย 3.5 และ 5 ไดออปเตอร์
• โมดลูหรีแ่สง LED 11 W 2 ชดุ
• หรีแ่สงได ้0-100%
• แขนเหลก็สอีะลมูเินียม
• อายโุคมไฟ 50,000 ชัว่โมง 
 (25 ปี)

8487593 อุปกรณ์ขยายแสง LED ตัง้โต๊ะ รุน่ Luxo KFM LED 
ESD ก�าลงัขยาย 5 ไดออปเตอร,์ แคลมป์ตัง้โต๊ะ, 11W 

KFL026446

ไฟแสดงสถำนะ LED แบบสแนปอิน 6.35 
มม. สีแดง/เขียว
• ไฟแสดงสถานะ LED ตวัยดึ 6.35 มม.
• ตดิตัง้แบบสแนปอนิโดยไมต่อ้งใชอุ้ปกรณ์ชว่ย
• สวา่งเจดิจา้เป็นพเิศษดว้ยเลนสก์ระจายแสงแบบ Tinted

5414038 ไฟแสดงสถานะ LED แบบสแนปอนิ 6.35 
มม. สแีดง/เขยีว

559-3501-007F

เลนสข์ยำย Waldmann ส�ำหรบัใช้กบั
อปุกรณ์ให้แสง LRE 122 Magnifier

• โคมไฟกระจายแสงแบบวงกลมมาพรอ้มคฟัเวอรข์ยายแสงแบบ
ถอดออกได้

• แหลง่ใหแ้สง T16 ทีใ่หค้วามสวา่งลเูมนมากกวา่ 50%
• อุปกรณ์ขยายแสงมาพรอ้มกบัเฟรม สามารถเปลีย่นไดด้ว้ย
คลปิแลตช์

• เลนสเ์ลนสแ์อสเฟียรคิแบบ 
พลาสตกิไมท่�าใหแ้สงบดิเบีย้ว

4674706 เลนสข์ยาย Waldmann ส�าหรบัใชก้บัอุปกรณ์ใหแ้สง 
LRE 122 Magnifier

190184039

ระบบกำรค�ำนวณและอปุกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์

อปุกรณ์ขยำยแสงพรอ้มไฟส่องสว่ำงแบบตัง้โตะ๊

มำตรฐำน IP66 สแตนเลสสตีล Enc 
H600, W600, D300
• ผา่นการรบัรอง ATEX (Ex ll 3 G D)
• มาตรฐาน IP66 เรท NEMA 4X (มาตรฐาน UL) 
• การป้องกนั IK10 ต่อแรงกระแทกเชงิกลจากภายนอก
• ตดิตัง้พืน้หรอืผนงั 
• เงือ่นไขการใชง้านทัว่ไป: 
-25 ถงึ +55°C

7990575 มาตรฐาน IP66 สแตนเลสสตลี Enc H600, 
W600, D300

SRN6630X

กล่องอปุกรณ์ประตเูดียว รุน่ SE8 
ขนำด 600x1800x400 มม.
• ตดิตัง้แขง็แรงทนทานดว้ยการรองรบัน�้า
หนกัตวัเองพรอ้มโครงสรา้งกรอบสมับรูณ์

• ไมจ่�าเป็นตอ้งตดิตัง้ลว่งหน้าที่
ผนงัดา้นขา้งหรอืดา้นหลงั

• ตดิยดึสองระดบั

7730477 กลอ่งอุปกรณ์ประตเูดยีว รุน่ SE8 
ขนาด 600x1800x400 มม.

5830500

กล่องอปุกรณ์ติดตัง้ผนัง EB ขนำด 
300x200x120 มม.
• แผน่แชสซเีคลอืบสงักะสี
• ตวักลอ่งเปิดปิดหลายชัน้พรอ้มประตเูปิดกวา้ง 180°

4996236 กลอ่งอุปกรณ์ตดิตัง้ผนงั EB ขนาด 300x200x120 
มม.

EB1554500

ตูเ้กบ็อปุกรณ์ 1 ชัน้ COSHH ขนำด 
915x915x457 มม.
• ออกแบบมาเพือ่ตอบโจทยข์อ้ก�าหนด COSHH ดา้นการจดัเกบ็ที่
ปลอดภยัและการป้องกนัวตัถุอนัตราย

• ผลติดว้ยเหลก็ออ่นแบบเกจ 20 มปีระตลูอ็ค และแอง่ป้องกนั
การหกเลอะ

• ชัน้แบบปรบัไดพ้รอ้มพติชข์นาด 25 มม.

4245516 ตูเ้กบ็อุปกรณ์ 1 ชัน้ COSHH ขนาด 915x915x457 
มม.

017632K

กล่องอปุกรณ์ IP67 w/opaquelid 
ขนำด 300x300x175 มม.
• ตวักลอ่งแบบโมดลูา่รส์องสว่น ผลติจากไฟเบอรก์ลาส  
แผน่แชสซถีอดออกได ้

• ดบัไฟไดเ้อง ทนทานต่อโอโซน น�้ามนัทัว่ไป กรด ดา่ง และ
ความเคม็

• ชว่งอุณหภมู ิ-50°C ถงึ +160°C

507999 กลอ่งอุปกรณ์ IP67 w/opaquelid ขนาด 
300x300x175 มม.

E010045502

ถงัเกบ็อปุกรณ์แบบโพลีพรอ็บ สีฟ้ำ 
ขนำด 205x350x130 มม.
• ถงัมพีืน้ผวิดา้นในเรยีบเพือ่ความสะอาด
• สามารถวางซอ้นกนัไดเ้พือ่หยบิจบัใชง้านสะดวก
• ชอ่งเกบ็อุปกรณ์แบบขึน้รปู

4844107 ถงัเกบ็อุปกรณ์แบบโพลพีรอ็บ สฟ้ีา ขนาด 
205x350x130 มม.

11744

กล่องอปุกรณ์ พิเศษ 3D, 
400x400x200 มม.
• ประตธูรรมดา มาตรฐาน IP66
• ป้องกนัการกระแทกเชงิกลจากภายนอก: IK10
• เคลือ่นยา้ยงา่ยและประตพูลกิกลบัได้
• หนา 20 มม. เมือ่พบัเกบ็ เพือ่ความแขง็แรงทนทานเป็นเยีย่ม
• ประตเูปิดกวา้งได ้120°

7018411 กลอ่งอุปกรณ์ พเิศษ 3D, 400x400x200 มม. NSYS3D4420P

อปุกรณ์จ่ำยไฟและหม้อแปลง

Racco กล่องจดัเกบ็อปุกรณ์ 
HandyBox Service 
• ขนาดกะทดัรดั
• สามารถตดิตัง้บนผาผนงัได้
• สามารถเชือ่มต่อกบักลอ่งอืน่เพือ่เพิม่ขนาดได้

2478089 64 Cell Black, Grey PC, PP, ชอ่งบรรจขุองสามารถปรบั
เพิม่ขนาดได ้310mm x 376mm x 265mm 

136242

กล่องอลมิูเนียมดำยแคส IP65 ขนำด 
106x106x71 มม.
• เคส IP65 คฟัเวอรป้์องกนัน�้าพรอ้มปะเกน็แบบนีโอเพรน
• เหมาะส�าหรบัการตดิตัง้ราง DIN BS5584: 1978 
• ใชง้านไดพ้อดกีบัเคสแบบโมดลูมาตรฐาน ขนาด 22.5 มม.

2821102 กลอ่งอลมูเินียมดายแคส IP65 ขนาด 106x106x71 มม. E102.102

ผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสำหกรรม



ต้องกำรทรำบรำคำใช่ไหม 

ติดต่อเรำวนัน้ีเพ่ือดวู่ำคณุจะประหยดัเงินได้มำกเท่ำไหร:่

+662 648 6868  

onlinehelp.TH@rs-components.com 

เพลิดเพลินกบัสินค้ำรำคำสดุคุม้ค่ำกบั
บริกำรและข้อเสนอรำคำสินค้ำจำกเรำ

RS Components Co., Ltd.
209/1 อาคาร KKP ตกึ B, ชัน้18 , ยนิูต 1-2, 
ถนนสขุมุวทิ 21 (อโศก), คลองเตยเหนือ
วฒันา กรงุเทพ 10110

th.rs-online.com


