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DM284 ดิจิตอล มลัติมิเตอร ์
& เครือ่งวดัอณุหภมิูพรอ้ม
ด้วยจอแสดงผล ด้วย IGM
• IGM™ Technology
• ความละเอยีดภาพ 160 x 120 กลอ้งเซนเซอร์
วดัอุณหภมูใินตวั

• ฟงัคช์นัวดัคา่ 18 ระดบั
• การวดัคา่เสมอืนจรงิ แบบ View thermal และ 
electrical thermocouple 

• Thermocouple อนิพตุ + โพรบทดสอบ
• ไฟ และ เลเซอร ์พอ้ยเตอรใ์นตวัBuilt-in work 
lights and a laser pointer

• ผา่นการทดสอบการตกกระแทก และ IP เลท 
การกนัน�้า

124-4679 FLIR ดจิติอลมลัตมิเิตอร ์รุน่ DM284 DM284

เครือ่ง มลัติฟังชัน่ NFC ไทม์
รีเลย์
• ขนาดบางกะทดัรดั ความกวา้ง 
22.5 mm

• มลัตฟิงัคช์ัน่  
(28 ฟงัคช์นัการตัง้เวลา)

• แสดงผลแมน่ย�า ใชง้านงา่ยแม้
ใน App

• สามารถตัง้รหสัป้องกนั เพือ่ความ
ปลอดภยั

• Zelio NFC App เพือ่ตัง้คา่ และ 
อา่นคา่เวลา

914-5070
NFC Time Delay Relay, Screw, 0.1 s 
→ 100 h, DPDT, 2 Contacts, DPCO, 
12 → 240 V ac/dc 

RENF22R2MMW

สำยไวรร่ิ์ง (Hook Up Wire) 
Alpha Wire UL1015 600V
• ทนทานต่อการกดักรอ่น
• ดไีซน์แบบฝอยน้อยเพือ่ใหจ้ดัการ 
ปลอก และเขา้หวัสายไดง้า่ย

• คณุสมบตัทินไฟ
• ฉนวนพวีซีี
• ตวัน�าแบบเกลยีวทองแดงเคลอืบ
ดบุีกแขง็

• มจี�าหน่ายในหลายสสีนัเพือ่ให้
แยกแยะไดง้า่ย

121-4288
ใหม ่สายไวรร์ิง่ (Hook-Up Wire) แกนเดยีว สายสี
เขยีว/เหลอืง Alpha Wire, 1.32 มม. 2 CSA , 600 V 
16 AWG, 30.5 ม. 

3077 GY005

เครือ่งทดสอบควำมเป็น
ฉนวน รุน่MIT2500 
• ทดสอบความเป็นฉนวน ระหวา่งคา่ 2.5 
kV และ 200 GΩ 

• การด์เทอรม์นิลั ส�าหรบัการตา้นทานสงู
และแมน่ย�า

• ปรบัเปลีย่นการทดสอบคา่ไดร้ะหวา่ง 50 
V ถงึ 2500 V

• คา่แบบเดีย่ว วดัผลรวดเรว็ จาก 0.01 
Ω ถงึ 1 MΩ

• อา่นผลแบบ Live circuit detection และ 
protection

• ใชง้านรว่มกบั CAT IV600 V
• IP54 เลท

122-6798 เครือ่งทดสอบความเป็นฉนวน Megger รุน่ 
MIT2500 999KΩ 

1004-745

รีเลย ์G3RV-SR Slim 
I/O Solid State Relay
• การอา่นคา่วทิยสุงู 
 (High frequency)

• เปิดและปิดฟงักช์นัดว้ยความเรว็สงู
• เกบ็คา่ไดม้ากถงึ 3 A (DC), และ 
2 A (AC).

• แสดงผลดว้ย LED operating 
status

111-3033 รเีลย ์2 A SP Solid State , AC/DC, DIN Rail 
Triac, 264 V ac Maximum Load

G3RV-SR700-AL 
AC/DC24

แผน่ Nomad Aqua 85 
High Traffic Matจำก 3M 
• ทนทาน ดว้ย polyamide loop dual pile
• ป้องกนการลืน่ ดว้ย Phthalate free PVC 
• ท�าความสะอาดงา่ยจากฝุน่ และ น�้า
• ทนความรอ้นไดร้ะหวา่ง 0°C ถงึ 60°C

918-5084 แผน่ Entrance & Walkway ขนาด 150 x 90 ซม. AP8519

ชดุเซน็เซอร ์ Inspector I40 
Vision จำก Sick 
• เครือ่งมอืวดัคา่คณุภาพเยีย่ม ประกอบดว้ย 
scale, rotation, position changes

• แสดงผลรวมเรว็ ความละเอยีดสงู
• จดัเกบ็ภาพได้
• ปรบัเปลีย่นฟงักคช์ัน้ไดง้า่ยไมยุ่ง่ยาก
• P/IP & Ethernet I/P comms ในตวั
• โหมด Emulator ส�าหรบัการท�าสอบ

123-5181 ชดุเซน็เซอร ์Inspector 140 VSPI-4F211

อปุกรณ์แปลงแรงดนั ซีรีส ์
PX3 จำก Honeywell
• ชว่งความดนั: 1 บารถ์งึ 46 บาร ์
(เกจสมับรูณ์แบบซลี)

• ชดเชยอุณหภมูแิละปรบัเทยีบได้
เตม็ประสทิธภิาพ

• Total Error Band: ±1.0 %FSS 
จาก -20°C ถงึ 85°C

• ความตา้นทานของฉนวน: 
>100MOhm, 1,500VDC

• การใชก้ระแสไฟฟ้า: สงูสดุ 3.5 mA 
สงูถงึระดบั IP67

• เวลาตอบสนอง: <2ms

1115920
ใหม ่เซอรว์ดัแรงดนัสมับรูณ์ส�าหรบัอากาศ 
ของเหลวไฮดรอลกิ น�้า, แรงดนัสงูสดุ 100psi, 
5 V dc, IP67

PX3AN2BS100PAAAX

ปลอกแขน PE ใช้แล้วท้ิง 
RS Pro
• ท�าจากโพลเีอทลินี
• ขอ้มอืยดืหดได้
• ใชแ้ลว้ทิง้
• ใสส่บาย
• เบา
• ขนาดเหมาะกบัทกุคน
• ความยาวแขน 40 ซม.

918-6093 ใหม ่ปลอกแขนป้องกนัโพลเีอทลินีเพือ่ความปลอดภยั
ของอาหารสนี�้าเงนิ

9186093
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ผลิตภณัฑใ์หม่

ผลติภณัฑใ์หม่

ชิน้สว่นและอะไหลอ่เิลค็ทรอนิคส ์

ผลติภณัฑป้์องกนัเครือ่งจกัรและอุปกรณ์อตัโนมตัใินกระบวนการผลติ

การซ่อมบ�ารงุเชงิป้องกนั

อุปกรณ์เพือ่ความปลอดภยั และแบบป้องกนัภยัสว่นบุคคล (PPE)

เครือ่งมอืซ่อมบ�ารงุและวสัดสุิน้เปลอืง

สายเคเบิล้, กลอ่งอุปกรณ์เสรมิ และ อุปกรณ์อืน่ๆ

เน้ือหำ
หน้ำ 1

หน้ำ 2 - 7 

หน้ำ 8 - 11

หน้ำ 12 - 14

หน้ำ 15 - 16

หน้ำ 17 - 18  

หน้ำ 19 - 21

RS เรำครบครนัด้วยผลิตภณัฑ์
ท่ีตอบโจทยท์กุควำมต้องกำรด้ำน
อตุสำหกรรมของคณุ

ดว้ยประสบการณ์การใหบ้รกิารมากกวา่ 80 ปี เพือ่ตอบสนอง
ความตอ้งการดา้นอุตสาหกรรมการผลติอาหาร
และเครือ่งดืม่ ที ่RS เรายงัคงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
เพือ่น�าเสนอผลติภณัฑแ์ละเทคโนโลยลีา่สดุ
จากแบรน์ดผูผ้ลติชัน้น�าระดบัโลก
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ตวัเมีย Han F+B
• ขดีจ�ากดัอุณหภมู:ิ ต�่าสดุ -40°C, สงูสดุ 125°C
• ตามมาตรฐาน RoHS: ใช่
• อายใุชง้านทางกลไก วงจรการจบัคู:่  ≥E130 500

885-6097 4+4 Way, 16A, 400 V 09155083101

อะแดปเตอร ์Han F+B
• ส�าหรบัการใชง้านในชอ่งเสยีบ Han® 3A มาตรฐานในฝา
ครอบ/ตวัเครือ่ง Han® F+B

• อุณหภมูกิารท�างาน: -40°C ถงึ 125°C  

885-6084 3A, RoHS Compliant 9155039911

ตวัผู ้Han F+B
• การประยกุตใ์ชค้อนเนคเตอร:์ ส�าหรบัเทอรม์นิอล 
HAN D และเทอรม์นิอล HAN E

• การตดิตัง้ทางไฟฟ้า: กดเขา้ดว้ยกนั
• อุณหภมูกิารท�างาน: -40°C ถงึ 125°C

885-6088 4+4 Way, 16A, 400 V 9155083001

เครือ่งเป่ำลมหอยโข่งช่องดดูลมคู ่AC

• พดัลมกวา้งสองเทา่พร้อิมกบัมอเตอรใ์บพดัภายนอก
• มอเตอรม์รีะดบั IP44, ซลีตลอดชว่งชวีติ, ไมต่อ้งบ�ารงุรกัษา, 
ฉนวนคลาส B

841-4902 370 x 327 x 341mm, 2615m³/h, 230 V 
(D4E 225 Series) D4E225-CC01-54

เครือ่งเป่ำลมหอยโข่ง (ซีรีส ์RG125)

• ออกแบบมาส�าหรบัการใชง้านทีม่พีืน้ทีจ่�ากดั
• การไหลของอากาศเป็นมมุฉากส�าหรบัขาเขา้
• มคีวามสามารถในการใชแ้รงดนัคงทีส่งู

813-547 180 x 180 x 40mm, 86m³/h, 230 V ac RG125-19/56

ตวัติดตัง้ท�ำมมุแบบมีแหวนจบัยึดตวั
เครือ่ง Han F+B
• ไมม่ตีะกัว่และสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน RoHS
• ขนาด: 51.6 มม. x 43.5 มม. x 50.4 มม. 

885-6075 IP67/69K 9155030901

ชดุพดัลม AC ขนำดกะทดัรดั

• ชดุพดัลม AC ขนาดกะทดัรดัเป็นวธิกีารทีร่วดเรว็และมี
ประสทิธภิาพในการจดัการกบัความตอ้งการระบายอากาศ

• สามารถท�างานไดท้ี ่50 หรอื 60Hz
• ระดบั IP20

797-2277  Axial Fan, Fan Lead, Fan Filter ACI4420HH-KR1

ตวัติดตัง้ตรงแบบมีแหวนจบัยึดตวั
เครือ่ง Han F+B
• อุณหภมูใินการท�างาน: -40°C ถงึ 125°C
• วสัดซุลี: EPDM / TPE
• วสัดฝุาครอบ / ตวัเครือ่ง: PP

885-6066 IP67/69K 9155030301

พดัลมแอก็เซียล AC แบบลกูปืน

• พดัลมระบายความรอ้นอุปกรณ์ประสทิธภิาพสงูขนาดกะทดัรดั
• ตวัเครือ่งสรา้งจากอะลมูเินียมหลอ่

825-8125 172 x 55mm, 380m³/h, 45W, 230 V 
ac (W2S130 Series) W2S130-AA03-44

พดัลมแอก็เซียล AC (ซีรีส ์S)

• พดัลมระบายความรอ้นอุปกรณ์ประสทิธภิาพสงูขนาดกะทดัรดั
• ตวัเครือ่งสรา้งจากอะลมูเินียมหลอ่

841-4915 1695m³/h, 125W, 230 V ac W2E250-HP06-01

ฝำคลมุหวั Han F+B

• วสัดโุครงล�าตวั: เทอรโ์มพลาสตกิ
• น�้าหนกัสทุธ:ิ 12 ก.

885-6072 IP67 / IP69K in locked position 9155035411

แผน่กรองพดัลมส�ำหรบั PET พดัลม 
119 มม.
• ออกแบบมาส�าหรบัการใชง้านกบัพดัลมแอก็เซยีลซรีสี ์4000
• ประกอบดว้ย 4 ชิน้สว่น: ฝาครอบดา้นนอก ทีร่องแผน่กรอง ฉาก
ตาขา่ย และทีป้่องกนัน้ิวมอื

221-342 126 x 126mm, For 119mm Fan PET PMFA120T

ปลัก๊เคเบ้ิลฝำครอบ + ช่องเสียบ
ตวัผู ้Han E
• ผา่นการรบัรอง: UL, CSA, SEV
• จ�านวนจดุสมัผสั: 6
• ระดบัแรงดนัไฟฟ้า: 500V  

492-5458 6 Way Male 16A Connector Kit 09330062601+ 
19300061540

เครือ่งเป่ำแกส๊รอ้น (ซีรีส ์R2K)

• ใบพดัสแตนเลส
• EN60335 ฉนวนคลาส H
• อุณหภมูใิบพดัสงูสดุ 300°C 

278-1565 200m³/h, 230 V ac R2K150-AC01-15

พดัลมแอก็เซียล AC (ซีรีส ์W2E142)

• พดัลมระบายความรอ้นอุปกรณ์ประสทิธภิาพสงูขนาดกะทดัรดั
• ป้องกนัความเรว็มอเตอรต์กโดยเซน็เซอรอุ์ณหภมูทิีม่กีารรเีซต็
อตัโนมตัิ

825-7986 150 x 172 x 38mm, 390m³/h, 25W, 
230 V ac W2E142-BB01-87

ฝำครอบตวัเครือ่ง Han F+B

• ฝาป้องกนัส�าหรบัส�าหรบัตวัเครือ่งทีม่แีหวนจบัยดึตดิตัง้อยู่
• ไมม่ตีะกัว่และสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน RoHS

885-6078  Protective Cover, IP 67 9155035401

พดัลมแอก็เซียล DC (ซีรีส ์6200N)

• พดัลม DC ระดบั IP68 พรอ้มกบัการสลบัโรเตอรอ์เิลก็ทรอนิกส์
และตวัควบคมุการสลบัอเิลก็ทรอนิกสแ์บบรวม

• ผลติจากพลาสตกิขึน้รปูไฟเบอรก์ลาส ตวัเครือ่ง PBTP และ
สายไฟ PA

• ใหก้ารปกป้องการสลบัขัว้และโหลดเกนิ

776-1285 410m³/h, 18W (6200N Series) 6224NU

สำยแอสเซมบลีมมุฉำกซีรีส ์Han E

• ชอ่งเสยีบดา้น Han 6 E UL2237 1 คนัโยก 1 ม.

122-6754 Male to Female, 6 Way, 9A, 600 V 20871463001100

ช้ินส่วนและอะไหล่อิเลค็ทรอนิคส์
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ข้อต่อสำย PLASTI-GRIP

• ท�าจากทองแดงชบุดบุีกการน�าสงู พรอ้มกบัปลอกฉนวนไวนิลยาว
ระดบั 94V-0 ทีม่คีวามแขง็แกรง่ของฉนวนสงู

• ภายในกระบอกของขอ้ต่อสาย PLASTI-GRIP มรีปูทรงฟนัปลา
เพือ่ใหม้จีดุสมัผสัไฟฟ้าและความตา้นทานแรงดงึสงูสดุหลงัย�า้

841-4902 370 x 327 x 341mm, 2615m³/h,  
230 V (D4E 225 Series)

D4E225-
CC01-54

เฮดเดอรแ์บบสำยต่อบอรด์ Molex PICO-
EZMATE
• Pico-Ezmate ซรีสี ์78171 เฮดเดอร ์PCB SMT แบบสายต่อ
บอรด์ทีม่รีะยะหา่ง 1.2 มม. และขนาดทีเ่ลก็เป็นพเิศษ

• ท�าจาก UL94V-0 LCP สดี�า มคีณุสมบตักิารจบัขัว้ การคยี ์การ
ลอ็คแรงเสยีดทาน และท�าเสยีงคลกิเมือ่เสยีบเขา้กนั

896-7484 1.2mm Pitch 6 Way 1 Row Vertical 78171-5006

รีเลยแ์บบไมแ่ลตชติ์ดตัง้บน PCB DPDT 
ติดตัง้พืน้ผิว
• เพรยีวบางและรปูรา่งเลก็ 10 มม. x 6 มม. x 5.65 มม.
• ขา SMT เปิดขึน้ดา้นบน
• จดุสมัผสัสองแขนงและชบุทอง

813-547 180 x 180 x 40mm, 86m³/h,  
230 V ac RG125-19/56

เทอรมิ์นอลย�ำ้ Nano-Fit™ ตวัเมีย

• ส�าหรบัใชใ้นตวัเครือ่งเตา้รบั 2.5 มม. Nano-Fit
• มาพรอ้มกบัอนิเตอรเ์ฟซทีม่จีดุสมัผสั 4 จดุส�าหรบัเป็นเสน้ทาง
กระแสไฟฟ้าส�ารอง

122-5067 0.38µm Gold (Au) Plating, 24-26 AWG 105300-1200

ตวัต้ำนทำนแบบเปล่ียนค่ำได้ SMD ท่ีมี
ปลำยแทบ็
• องคป์ระกอบเซอรเ์มททีเ่สถยีร
• เหมาะสมกบัการวางต�าแหน่งอตัโนมตัดิว้ยหวัจบัสญุญากาศทีด่ี
เยีย่มทีใ่ชใ้บพดั

• ความสงูจากบอรด์ 2.4 มม.

797-2277 Axial Fan, Fan Lead, Fan Filter ACI4420HH-KR1

เทอรมิ์นอลย�ำ้แบบสำยต่อบอรด์ CLIK-
Mate™ ระยะห่ำง 2 มม.
• เทอรม์นิอลย�า้ตวัผู ้CLIK-Mate™ 2 มม. เหมาะส�าหรบัขนาด
สาย 26-22AWG

896-7598 Male, Crimp or Compression, Tin 
Plating 502438-0000

คอนเนคเตอร ์AMP Mini CT 
ระยะห่ำง 1.5 มม. 
• เฮดเดอรส์ไตลป์ลัก๊ตดิตัง้ทะลรุ ูPCB หุม้แถวเดยีว 1.5 มม. ซรียี ์
Mini CT พรอ้มกบัเสาสีเ่หลีย่มและจดุสมัผสัชบุดบุีก

• เฮดเดอร ์Mini CT เหลา่น้ีมกีารจดัวางหางเหลือ่มกนัพรอ้มกบัขา
หกังอเพือ่ชว่ยยดึ PCB และรบัขนาดสายตัง้แต่ 24 ถงึ 28AWG

825-8125 172 x 55mm, 380m³/h, 45W,  
230 V ac (W2S130 Series) W2S130-AA03-44

ปลัก๊คอนเนคเตอรติ์ดตัง้สำยเคเบิล 9 ขัว้

• เปลอืกตดิตัง้สายเคเบลิซรีสี ์CPC 1 และ 2 ของ TE Connectivity 
ไดร้บัการออกแบบมาเพือ่เป็นระบบเชือ่มต่อทีร่วดเรว็ ปลอดภยั 
และใชส้ะดวก

• CPC ท�ามาจากโครงล�าตวัเทอรโ์มพลาสตกิคณุภาพสงู สง่ผลให้
เกดิดไีซน์ทีแ่ขง็แรง เหมาะทีส่ดุส�าหรบัการใชง้านเป็นเวลานาน

841-4915 1695m³/h, 125W, 230 V ac W2E250-HP06-01

เฮดเดอรแ์บบสำยต่อบอรด์ Pico-
SPOX™ ระยะห่ำง 1.5 มม.
• เฮดเดอรเ์หลา่น้ีมตีวัโครงไนลอน UL 94V-0 ทีเ่ตม็ไปดว้ยแกว้
ทนอุณหภมูสิงู จงึทนต่อการบดักรแีบบรโีฟลวแ์ละมกีารหอ่หุม้
อยา่งเตม็ที ่เพือ่มอบการป้องกนัใหแ้ก่จดุสมัผสัเมือ่มกีารจบัคู่
และยกเลกิการจบัคู ่

904-8196 Surface Mount, Vertical, Shrouded, Nylon, 
10 Circuits 87437-1043

กล่องใส่ PCB ตรงตวัผูซี้รีส ์MATE-N-
LOK
• กลุม่กลอ่งใสป่ลัก๊ MATE-N-LOK อเนกประสงคท์ีม่รีะยะหา่ง 
6.35 มม. ส�าหรบัการใชง้านแบบสายต่อสายหรอืสายต่อบอรด์ที่
สามารถตดิตัง้กบัสายเคเบลิหรอืแผงได้

• ท�าจากไนลอน UL94V-2 หรอื UL94V-0 และมสีลกัแบบดดีลอ็ค
เพือ่ใหป้ลดไดง้า่ยและการจบัขัว้เพือ่ใหจ้บัคูไ่ดแ้มน่ย�า

797-2277 Axial Fan, Fan Lead, Fan Filter ACI4420HH-KR1

เทอรมิ์นอลย�ำ้แบบสำยต่อบอรด์ระยะ
ห่ำง 1.25 มม. CLIK-Mate™
• ซรีสี ์SMT CLIK-Mate™ มดีไีซน์ลอ็คทีม่คีวามสะดวก 
ในการใชง้าน รว่มกบัการคงการจบัคูท่ีเ่หนือกวา่ดว้ยแนวคดิ 
เทอรม์นิอลสองกา้นทีไ่มเ่หมอืนใคร ท�าใหไ้มต่อ้งใชแ้รงเสยีบมาก 
และจดุสมัผสัจบัคูแ่น่น

702-5491 Male, Tin Plating 26 → 28 AWG 502381-0000

เต้ำย�ำ้หุม้ฉนวนสีเหลืองซีรีส ์PIDG 
FASTON .250
• ตวัเตา้ท�าจากทองแดงการน�าสงู
• ปลอกทองแดงเพือ่รองรบัการหุม้ฉนวน
สายทีด่ขี ึน้

• ทรงฟนัปลาในกระบอกสายเพือ่
จดุสมัผสัไฟฟ้าและความตา้นทาน
แรงดงึ

278-1565 200m³/h, 230 V ac R2K150-AC01-15

โครงปลัก๊แบบสำยต่อสำยระยะห่ำง 1.25 
มม. PicoBlade™
• ออกแบบมาเพือ่การท�างานกบัสายทีม่คีวามหนาแน่นสงู
• ท�าจากโพลเีอสเตอรแ์ละมลีอ็คจบัคูเ่พือ่ใหแ้น่ใจวา่การเชือ่ม
ต่อกบัโครงชอ่งจบัคูจ่ะแน่น

720-6191 1.25mm Pitch 4 Way 1 Row Male 
Straight PCB Housing 51047-0400

ช่องเสียบตวัผู ้CHC แบบไมมี่จดุสมัผสั

• ชอ่งเสยีบ CHC เหมาะทีส่ดุ
ส�าหรบัการใชง้านทีม่กีารเชือ่ม
ต่อขอ้มลูความเรว็สงูและแหลง่
จา่ยไฟอยูใ่นการเชือ่มต่อเดยีว

• คอนเนคเตอรส์องวตัถุประสงค์
น้ีไมเ่พยีงใหค้วามสะดวกและ
ประหยดัคา่ใชจ้า่ยเทา่นัน้ แต่ยงั
เป็นการเชือ่มต่อทีม่คีณุภาพสงู
และทนทานอกีดว้ย

825-7986 150 x 172 x 38mm,  
390m³/h, 25W, 230 V ac W2E142-BB01-87

เฮดเดอรแ์บบติดตัง้บนพืน้ผิว Pico-
Lock™ ระยะห่ำง 1 มม.
• จดุสมัผสัของเฮดเดอร ์SMT Pico-Lock ซรีสี ์503763 มจีดุจบัคู่
ชบุทอง และพืน้ทีบ่ดักรทีีม่ตีะปฟิูตติง้ (แทบ็บดักร)ี ชบุดบุีก

839-9856 Right Angle, 1.50mm Height, Positive 
Side Locks, 2 Circuits 503763-0291

 ขัว้ต่อวงแหวนคล้ำยท่อประเภท XCT

• ทองแดงน�าไฟฟ้าสงู
• ผวิส�าเรจ็ดบุีกสวา่งเพือ่ความตา้นทานต่อการออกซไิดสแ์ละ
การกดักรอ่น

• กระบอกเสยีบทรงกรวยเพือ่ใหเ้สยีบสายไดง้า่ย

776-1285 410m³/h, 18W (6200N Series) 6224NU

เฮดเดอรม์มุฉำก Ultra-Fit™ ระยะห่ำง 
3.5 มม.
• พาวเวอรเ์ฮดเดอร ์Ultra-Fit™ 3.5 มม. เหลา่น้ีมกีารคยี ์การจบัคู่
แบบโพลาไรซ ์และอนิเตอรเ์ฟซตดิตัง้ และการยดึ PCB เพือ่การจดั
แนวอยา่งแมน่ย�าและการจดัต�าแหน่ง PCB ทีแ่น่น

895-1899 Single Row, 2 Circuits, 0.38µm Gold (Au) 
Plating 172310-1202

เทอรมิ์นอลย�ำ้แบบสำยต่อบอรด์ระยะ
ห่ำง 1 มม. Pico-Clasp™
• เทอรม์นิอลแบบมชีอ่งย�า้ 1 มม. PicoClasp™ ส�าหรบัใชใ้นตวั
เครือ่งย�า้ซรีสี ์501330 PicoClasp™

• ชอ่งย�า้ชบุดบุีกและรบัขนาดสายตัง้แต่ 28 ถงึ 32AWG ได้

896-7588 501334 Series, Crimp or Compression, 
Tin Plating 501334-0100

ช้ินส่วนและอะไหล่อิเลค็ทรอนิคส์
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สวิตชป์ุ่ มกด

• รุน่ยืน่ โดม และเลก็
• ตวัเลอืกการซลีแผงดา้นหน้า P66 และ 68
• ตวัสวติชแ์ละปุม่ท�าจากสแตนเลสทนต่อการท�าลาย

861-0368 16.2mm, DPCO, Panel Mount, 
Latching MP0045/3E0NN000

เต้ำรบั 3P+N+E RCD IP66 สีแดง

• ชดุเตา้รบัอเนกประสงคส์�าหรบัเมือ่ความปลอดภยัและความน่า
เชือ่ถอืเป็นเรือ่งส�าคญัสงูสดุ

• ชดุผสมทีเ่ดนิสายแลว้แบรนด ์RS มกีารปกป้อง RCD
• โมดลูมจี�าหน่ายรว่มกบัเตา้รบัเดีย่วหรอืคู ่และมคีวามไวมาตรฐาน 
30mA / 30ms

410-185 Rated At 63A, 400 V 671.6317-RW 410185

เต้ำรบัคอนเนคเตอรติ์ดตัง้สำยเคเบิล 2 
ขัว้ Buccaneer
• หวัต่อสายเคเบลิอยูใ่นสายเพือ่ใหก้ารเชือ่มต่อกนัน�้าเขา้สาย
อยา่งสมบรูณ์

• ผา่นการรบัรอง: CSA, UL, VDE

483-900 IN-LINE, 250 V, -20°C ~ 70°C PX0737/S

อะแดปเตอร ์4 ทำง
• เคสเทอรโ์มพลาสตกิ
• คอนเนคเตอร ์IEC309
• แรงดนัทีก่�าหนด 450V

811-8348 Rated At 16A, 400 V 8118348

ไฟ LED แสดงสถำนะติดผนังสีน�ำ้เงิน

• เลนสโ์พลคีารบ์อเนต 5 มม. ระดบั V-0 ความเปรยีบต่าง
สงู และเอฟเฟคน�้าคา้งแขง็

• ระดบั IP67
• ขอบเลก็ 15 มม. และกลอ่งสแตนเลสสตลีคณุภาพระดบั
งานทางทะเล

 376-9184 12.2mm Mounting Hole Size, Solder Tab 
Termination, 5 mm Lamp Size, 24 V dc DX0505/BL/24

ไฟสญัญำณ LED สีแดงอลมิูเนียมอโน
ไดซขึ์น้เงำ
• ขอบอลมูเินียมอโนไดซ์
• ตวัเลอืก AC / DC
• LED สวา่งสดุๆ

898-7693 22mm Mounting Hole Size, Lead Wires 
Termination, 18 mm Lamp Size 8987693

สวิตชป์ุ่ มกดทนทำนต่อกำรทบุท�ำลำย

• รปูทรงแบบยืน่ นูน เลก็กะทดัรดั
• ตวัเลอืกการซลีแผงดา้นหน้า IP66 และ 68
• ตวัสวติชแ์ละปุม่ท�าจากสแตนเลสทนต่อการท�าลาย 

708-2958 IP68, SP, Panel Mount, Screw Mount, 
Momentary MP0037

พดัลมแอก็เซียล DC (ซีรีส ์OD1238)

• พดัลมแอก็เซยีลแรงดนัสงูใบพดั DC จาก RS เป็นวธิแีกไ้ขปญัหา
ทีอ่เนกประสงค ์ขนาดกะทดัรดั มปีระสทิธภิาพ และเชือ่ถอืได้
ส�าหรบัความตอ้งการหลากหลาย

• UL, cUL, TUV

703-3464 120 x 120 x 38mm, 384.2m³/h,  
24 V dc OD1238-24HB-VXC

อะแดปเตอร ์3 ทำง IEC 309 
• วสัดเุทอรโ์มพลาสตกิพรอ้มกบัชอ่งเสยีบกบัอุปกรณ์และ
เคส RAL7035

• มาตรฐาน: IEC309/BS และระดบั IP66

533-7492 2P+E Plug to 3x2P+E Socket, Rated At 
16A, 240 V 5337492

สวิตชป์ุ่ มกด

• สวติชแ์บบกดตดิปลอ่ยดบั พรอ้มกบัจดุสมัผสัแบบปิดและเปิด
• ทีย่ดึรเูดยีวเผือ่ระยะ 7.4 มม.
• วสัดจุดุสมัผสั: โลหะผสม Ag/Cu ทีเ่คลอืบผวิดว้ยทอง 

861-0242 7.1mm, SP, Panel Mount, Momentary-On T0916SOAAA

ชดุฟิวส ์T 180 ช้ิน
• 90 ฟิวสเ์ซรามกิทีต่อบสนองรวดเรว็ 6.3 มม. x 32 มม. ประกอบ
ดว้ย: 1A, 2A, 3A, 5A, 6.3A, 10A, 12.5A, 16A และ 20A

• 90 ฟิวสเ์ซรามกิแบบระเบดิชา้ 6.3 มม. x 32 มม. ประกอบดว้ย: 
0.63A, 1A, 1.6A, 2A, 5A, 6.3A, 10A, 16A และ 20A

893-8543 6.3x32 Fast and Slow Ceramic fuses, 
250V RSEFK180/5

เต้ำรบัคอนเนคเตอรแ์บบแขวน 3 ขัว้ 
Buccaneer
• การจบัขัว้และคณุสมบตักิารจดัแนวดว้ยสายตา
• ตวัเครือ่งพลาสตกิทีม่คีวามเสถยีรภายใตแ้สง UV
• กลไกการลอ็คดว้ยการหมนุ 1/4

806-8559 Series 7000, Male Contacts, Quick 
Connect Mating

PXP7010/03P/
ST/1315

เต้ำย�ำ้หุม้ฉนวนสีแดง

• กลุม่เทอรม์นิอลแบบมชีอ่งย�า้ตวัเมยีหุม้ฉนวนท�าจากทองเหลอืง 
พรอ้มกบักระบอกปลอกทองแดงและฉนวนแฟลรไ์วนิล

• คอนเนคเตอรส์ายทีม่ชีอ่งตวัเมยีหุม้ฉนวนเหลา่น้ีมรีหสัสเีพือ่การ
ใชง้านกบัสายขนาดต่างๆ ไดแ้ก่เหลอืงมนิิ 0.2 ถงึ 0.5 มม.² และ
รบัขนาดแทบ็ต่างๆ ได้

534-339  6.3 x 0.8mm, 22 → 16 AWG, Tin Plated 534339

สวิตชแ์บบกระดก DPST เปิด-ปิด

• สวติชแ์บบกระดกตดิตัง้บนแผงแบบสแนปอน
• จดุสมัผสัเงนิ พรอ้มกบัการด�าเนินการสบัสวติชข์ ัว้บวก
• สามารถใชง้านกบักระแสพุง่เขา้สงู 150A

861-0267 16 A @ 250 V ac 30.1mm 22.2mm C1350ABAAB

ซอ็กเกต็อินเตอรล์อ็ค IP67 สลบัได้แนว
ตัง้ 2P+E
• ซอ็กเกต็เตา้เสยีบแบบตดิตัง้พืน้ผวิ
เหลา่น้ีอยูใ่นกลอ่งใสพ่ลาสตกิแขง็และ
ซอ็กเกต็มทีีค่ลมุ

• ไดร้บัการออกแบบมาเพือ่ใชใ้น
อุตสาหกรรม แต่ยงัอาจจะเหมาะ
ส�าหรบัสภาพแวดลอ้มเชงิพาณชิย์
เชน่กนั

760-8910 Earthing Position 6h, 63A, 200 → 250 V 7608910

ปลัก๊คอนเนคเตอรจ๋ิ์วติดตัง้สำยเคเบิล 8 
ขัว้ Buccaneer
• จบัคูด่ว้ยรุน่งอในสายหรอืตดิตัง้แผง
• แหวนลอ็คแบบผลกั/ดงึ พรอ้มกบัการลอ็คดว้ยการบดิ 30°
• ระดบั IP66, 68 และ 69K เมือ่จบัคู่

912-4899 4000 Series, Male Contacts, 
Bayonet Mating PXP4010/08P/6065

ซอ็กเกต็ไฟก�ำลงัส�ำหรบัอตุสำหกรรมสี
แดง 2 ช่อง
• ซอ็กเกต็ตดิผนงัทีม่กีารปกป้อง RCD แบบเดนิสายแลว้
เหลา่น้ีมสีองซอ็กเกต็ทีม่ฝีาปิดและมรีะดบั IP44

• เป็นแบบเปิดอยูต่ลอดและมคีวามไวในการเปิดใชง้าน
ที ่30mA

410-123 16A 3+N+E Pole, 346 → 415 V, IP44 410123

ปลัก๊คอนเนคเตอรแ์บบแขวน 2 ขัว้ 
Buccaneer 
• กลไกการลอ็คดว้ยการหมนุ 1/4
• การป้อนกลบัเป็นบวกเมือ่ท�าการลอ็ค
• ตวัเครือ่งพลาสตกิทีม่คีวามเสถยีรภายใตแ้สง UV

806-8540 Series 7000, Female Contacts, 
Quick Connect Mating PXP7010/02S/ST/1113

ช้ินส่วนและอะไหล่อิเลค็ทรอนิคส์
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เบรกเกอรม์อเตอรป้์องกนักระแสเกิน
พิกดั 3P 1 ถึง 1.6A TeSys Schneider 
Electric, 690V
• ส�าหรบัใชก้บัคอนแทคเตอร ์TeSys สงูสดุ 15kW
• มกีารป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจรและการโอเวอรโ์หลด
• ลอ็คไวไ้ดท้ีต่�าแหน่ง ’OFF’ (ปิด)
• สามารถใชจ้ดุสมัผสัเสรมิเพือ่สง่สญัญาณ ’OFF’ หรอือยูใ่น
ภาวะ Trip

• หวัต่อแบบขนัสกรู

3950289 เบรกเกอรม์อเตอรป้์องกนักระแสเกนิพกิดั 3P 1 → 1.6 
A TeSys Schneider Electric, 690 V

GV2ME06

ผลิตภณัฑป้์องกนัเครือ่งจกัรและอปุกรณ์อตัโนมติัในกระบวนกำรผลิต

เซน็เซอร,์ปุ่ มกด และ อปุกรณ์ควบคมุ

กำรปกป้องและกำรควบคมุมอเตอร์เซน็เซอร์

โฟโตอิเลก็ทริกเซน็เซอรแ์บบกระจำย
แสง ช่วงตรวจจบั 300 มม., เอำตพ์ตุ
รีเลย,์ รปูแบบบลอ็ก, IP64

• ไฟ LED สแีดงทีท่�าใหม้องเหน็จดุได้
• ไฟแสดงสถานะขนาดใหญ่ทีส่ามารถมองเหน็ไดจ้ากระยะไกล
• ปรบัปรงุการใชง้านใหด้ขีึน้ ตวัปรบัความไวกวา้งขึน้ และตวัเลอืก
การด�าเนินการ

• กลอ่งใส ่ABS

7788700
โฟโตอเิลก็ทรกิเซน็เซอรแ์บบกระจายแสง ชว่ง
ตรวจจบั 300 มม., เอาตพ์ตุรเีลย,์ รปูแบบ
บลอ็ก, IP64

E3JK-DR12 2M

โฟโตอิเลก็ทริกเซน็เซอรแ์บบล�ำแสง
สะท้อนกลบัมำ ช่วงตรวจจบั 0.01 
ถึง 0.7 ม., เอำตพ์ตุ PNP, รปูแบบลอ็ก, IP67

• กลอ่งใส ่ABS และระดบั IP67
• ชว่งอุณหภมู:ิ -25°C ถงึ +55°C
• ประเภทล�าแสงสะทอ้นกลบัมาพรอ้มกบัฟิลเตอรโ์พลาไรซ์
• ปกป้องการสลบัขัว้
• LED สอ่งแสงสแีดงเพือ่การจดัต�าแหน่ง
• ปรบัระดบัความไวได้

7865911
โฟโตอเิลก็ทรกิเซน็เซอรแ์บบล�าแสงสะทอ้นกลบัมา 
ชว่งตรวจจบั 0.01 → 0.7 ม., เอาตพ์ตุ PNP, รปู
แบบบลอ็ก, IP67

WL150-P420

เซน็เซอรพ์รอ็กซิมิต้ีเหน่ียวน�ำทรง
ส่ีเหล่ียม PNP ช่วงตรวจจบั 15 ถึง 40 มม., 
12 ถึง 48VDC, IP65, IP67, IP69K

• ระบบตดิตัง้แบบคลกิเดยีวทีไ่มเ่หมอืนใคร
• มหีวัตรวจจบัแบบหมนุทีม่คีวามยดืหยุน่สงู
• ขายดึใชง้า่ยแบบ "one click" 
• แสดงสถานะดว้ย LED
• หวัเซน็เซอรป์รบัต�าแหน่งไดง้า่ย 
5 ต�าแหน่ง

• ใบรบัรอง SIL2 (Safety Integrity 
Level 2)

7931825
เซน็เซอรพ์รอ็กซมิติีเ้หน่ียวน�าทรงสีเ่หลีย่ม 
PNP ชว่งตรวจจบั 15 → 40 มม., 12 → 48 V 
dc, IP65, IP67, IP69K

XS8C4A4PCG13 7840779
อนิเวอรเ์ตอรไ์ดรฟ์ Siemens SINAMICS V20 1.5 
kW, 3 เฟสขาเขา้, 380 → 480 V ac, 0 → 550Hz 
ขาออก, ModBus RTU, IP20

6SL3210-
5BE21-5UV0

อินเวอรเ์ตอรไ์ดรฟ์ Siemens SINAMICS 
V20 1.5kW, 3 เฟสขำเข้ำ, 380 ถึง 
480VAC, 0 ถึง 550Hz ขำออก, ModBus 
RTU, IP20
• อนิพตุ 3 เฟส
• ไมม่แีผน่กรอง
• USS และ MODBUS RTU ทีเ่ทอรม์นิอล
• ชว่งแรงดนัไฟฟ้ากวา้ง
• โหมด ECO ส�าหรบั V/f และ V²/f
• ดไีซน์การระบายความรอ้นล�า้สมยั
• โหลดพารามเิตอรโ์ดยไมต่อ้งใชแ้หลง่
จา่ยไฟ

• การตดิตัง้แบบเจาะทะลหุรอืตดิผนงั

โพเทนชิออมิเตอร ์Eaton
• ตดิตัง้แผง
• แบบหมนุ บดิเพือ่ตัง้คา่
• ระดบั IP66
• มใีบรบัรอง UL, CSA และ IEC/EN60947

6206096 โพเทนชอิอมเิตอร ์Eaton M22-R4K7

ตวัแยกสวิทชไ์มมี่ฟิวสติ์ดตัง้แผงรำง DIN 
4 ขัว้, 100A, 45 kW, IP65

• มรีุน่ 3 และ 4 ขัว้ พรอ้มกบัการจา่ยพลงังานขาออกทีใ่ชไ้ด้
สงูสดุ 90kW

• ฝาอนิเตอรล์อ็ครบัรองวา่จะปลดในต�าแหน่งปิดเทา่นัน้
• เขา้ถงึงา่ยและปลดสวติชง์า่ย
• ทีจ่บัใชก้บักุญแจแบบคลอ้งสายยไูด้
• วสัดทุนไฟ
• แรงดนัไฟฟ้าสงูสดุ: 750V
• มรีุน่ ABS, หุม้ดว้ยโลหะ และหลอ่
ในแมพ่มิพจ์�าหน่าย

466122 ตวัแยกสวทิชไ์มม่ฟิีวสต์ดิตัง้แผงราง DIN 4 ขัว้, 100 
A, 45 kW, IP65

-

สวิตชลิ์มิตแบบยึดลอ็ค IP68, เครือ่งสบู, 
NO/NC, 240V
• สวติชป์ระกอบดว้ยสายเคเบลิ PUR 3 ม.
• ท�าจากวสัดทุีจ่�ากดัการกดักรอ่น
• ระดบัจดุสมัผสั: 3A ที ่240V
• แรงดนัพงั: 1500VDC
• การซลี: IP68 จุม่น�้าได้
• ชว่งอุณหภมู:ิ -40°C ถงึ 85°C
• อายทุางกลไก ท�างานไดส้งูสดุ 10 ลา้นครัง้

3443589 สวติชล์มิติแบบยดึลอ็ค IP68, เครือ่งสบู, NO/
NC, 240V

SSCEB31B

เซน็เซอรพ์รอ็กซิมิต้ีเหน่ียวน�ำรปูถงั 
PNP, M18 x 1, ช่วงตรวจจบั 5 มม., 
10 ถึง 30VDC, IP67
• ตวัเครือ่งทองเหลอืงเคลอืบนิกเกลิพรอ้มกบัผวิหน้า PBT
• ไฟแสดงผล LED
• สามารถฝงัตวัได้
• ระดบั IP67
• แรงดนัไฟฟ้าทีจ่า่ย 10 ถงึ 30VDC
• ป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจรและป้องกนั
การสลบัขัว้

• ประเภททีเ่ดนิสายแลว้จะมสีาย
เคเบลิ PVC 2 ม.

2492366 เซน็เซอรพ์รอ็กซมิติีเ้หน่ียวน�ารปูถงั PNP, M18 x 
1, ชว่งตรวจจบั 5 มม., 10 → 30 V dc, IP67

NBB5-
18GM50-E2-V1

เซน็เซอรพ์รอ็กซิมิต้ีเหน่ียวน�ำรปูถ ัง 
PNP, M18 x 1, ช่วงตรวจจบั 8 มม., 
12 ถึง 48VDC, IP69K
• การตรวจจบัเป็นสองเทา่ระยะปกติ
• เมาทแ์บบเรยีบ
• สวทิชิง่ความถีส่งู
• อุปกรณ์ทีค่วบคมุโดยสายไฟ 2 และ 3 เสน้
• หน้าจอ LED แสดงสถานะ
• ชว่งอุณหภมูใินการท�างาน: 
-25°C ถงึ +70°C

• ป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจรและ
ป้องกนัการสลบัขัว้ 
(ประเภท DC 
เทา่นัน้)

4443287 เซน็เซอรพ์รอ็กซมิติีเ้หน่ียวน�ารปูถงั PNP, M18 x 1, 
ชว่งตรวจจบั 8 มม., 12 → 48 V dc, IP69K

XS618B1PAL2

เซน็เซอรอ์ณุหภมิูควำมต้ำนทำนระดบั
แพลทินัม RS Pro PT100 -50°C ถึง 
+200°C, หวัวดั 50 มม. x 6 มม.
• หวัวดัส�าหรบังานหนกั เหมาะ
ส�าหรบัการใชง้านทัว่ไปใน
อุตสาหกรรมและเชงิพาณชิย์

• อยูใ่นปลอกหุม้สแตนเลส พรอ้ม
กบัสาย 4 แกนหุม้ฉนวนดว้ยยาง
ซลิโิคนทีท่นทาน

• PT100 คลาส B, 4 สาย
• ความยาวสายเคเบลิ 2 ม.

4553968 เซน็เซอรอุ์ณหภมูคิวามตา้นทานระดบัแพลทนิมั RS 
Pro PT100 -50 → +200 °C, หวัวดั 50 มม. x 6 มม.

4553968

สวิตชส์ถำนีควบคมุ NO Schneider 
Electric XALD 53 มม. โพลีคำรบ์อเนตสี
เทำเข้ม / เทำอ่อน 68 มม.
• เคสโพลคีารบ์อเนต
• ขนาดตวัเครือ่ง: 68 มม. x 68 มม. x 51 มม.
• ปุม่กดขอบหุม้ฉนวนสอง
ชัน้ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 
22 มม.

• 1 สวติชต์วัเลอืกและ 2 
ต�าแหน่งอยูก่บัที่

3308486 สวติชส์ถานีควบคมุ NO Schneider Electric XALD 53 
มม. โพลคีารบ์อเนตสเีทาเขม้/เทาออ่น 68 มม. 68 มม.

XALD134

ปุ่ มกด IDEC TWTD สีด�ำ, สีเขียว, สีแดง
แบบกดติดปล่อยดบั
• โครงสรา้งทนทาน
• ขนาดปุม่หลากหลาย
• ระดบั IP65
• LED หรอืไฟสอ่งสวา่งดว้ยหลอดไส้
• หน้าต่างสมัผสัใส

8317362 ปุม่กด Idec IDEC TWTD สดี�า, สเีขยีว, สแีดง
แบบกดตดิปลอ่ยดบั

ABD111N-B,G,R

ปุ่มกดแบบปิด 22 มม. NC, NO Schneider 
Electric XALD, IP66 64 มม. โพลีคำรบ์อเนตสี
เทำเข้ม / เทำอ่อน 104 มม. +70°C ถึง -25°C
• เสน้ผา่นศนูยก์ลาง 22 มม. สเีขยีวและสแีดง, ปุม่กดสปรงิดดีกลบั
ขอบหุม้ฉนวนสองชัน้

• ปุม่หยดุมาพรอ้มกบั 1 บลอ็คจดุสมัผสั N/C, ปุม่เริม่มาพรอ้มกบั 
1 จดุสมัผสั N/O

• I/O มไีฟน�ารอ่ง LED สี
แดงใหใ้ช้

• รุน่น้ีมเีครือ่งหมาย ’STOP’ 
’START’ อยูบ่นทีเ่กบ็ และมี
ขอ้ความอยูท่ีด่า้นลา่งหวั

• ฉนวนสองชัน้
• ระดบั IP65
• โครงสรา้งโพลคีารบ์อเนต

3308543
ปุม่กดแบบปิด 22 มม. NC, NO Schneider Electric 
XALD, IP66 64 มม. โพลคีารบ์อเนตสเีทาเขม้/เทาออ่น 
104 มม. +70°C -25°C

XALD363M

สตำรต์เตอร ์DOL 3P 15kW Schneider 
Electric, 690VAC, 3 เฟส, IP40

• ป้องกนัการท�างานเกนิพกิดัและป้องกนัการลดัวงจร
• ป้องกนัเฟสลม้เหลวและเฟสไมส่มดลุ
• ป้องกนัฉนวนขาด (ปกป้องอุปกรณ์เทา่นัน้)
• รเีซต็ดว้ยตวัเอง
• คลาส 10 ส�าหรบัมอเตอร ์3 เฟส

272397 สตารต์เตอร ์DOL 3P 15kW Schneider Electric, 690 
V ac, 3 เฟส, IP40

LUCA18BL

ออปโตคปัเปลอร ์Phoenix Contact, ทำง
ตรงสงูสดุ 24V, อินพตุสงูสดุ 7mA, ยำว 
102 มม., รปูแบบกำรติดตัง้บนรำง DIN
• อนิเตอรเ์ฟซแบบแยกสว่นส�าหรบัการขยายสญัญาณถงึ 230V / 
3A และส�าหรบัการแยกทางไฟฟ้า

• ตวัตา้นปลายฝ ัง่อนิพตุและเอาตพ์ตุ มกีาร
แสดงการท�างานในตวั พรอ้มกบัแรงดนั
ทดสอบ 3.5kV

• แรงดนัทางตรงสงูสดุ: 24V 
• กระแสไฟฟ้าอนิพตุสงูสดุ: 7mA 
• อุณหภมูใินการท�างานต�่าสดุ: -20°C 
• อุณหภมูใินการท�างานสงูสดุ: +60°C 
• ชว่งอุณหภมูใินการท�างาน: -20°C ถงึ +60 °C 

3081428
ออปโตคปัเปลอร ์Phoenix Contact, ทางตรงสงูสดุ 24 
V, อนิพตุสงูสดุ 7 mA, ยาว 102 มม., รปูแบบการตดิ
ตัง้บนราง DIN

2954154

คอนแทคเตอร ์3 ขัว้ TeSys LC1, 225A, 
110kW
• ประเภทการใชป้ระโยชน์: AC3 3 ขัว้
• ก�าลงัของคอยลต์ามทีร่ะบุ (AC): 45VA (รัง้ไว)้, 550VA (พุง่เขา้)
• แรงดนัทีก่�าหนดสงูสดุ: 1,000VAC, ป้องกนัไมใ่หน้ิ้วสมัผสั 
เขา้ไปในเทอรม์นิลั

• ระดบั IP20 
ตดิตัง้บนพืน้ผวิ 
ชว่งอุณหภมูแิวดลอ้ม: -5°C 
ถงึ +55°C

4198606 คอนแทคเตอร ์3 ขัว้ TeSys LC1, 225 A, 110 kW LC1F225

ทรำนสดิวเซอรค์วำมถ่ีแบบตัง้โปรแกรม
ได้ Phoenix Contact 0 ถึง 10V, 0 ถึง 
20mA, อินพตุ 0.1 ถึง 120,000Hz
• โมดลูแปลงความถีส่งูสดุ 120kHz เป็นสญัญาณอนาลอ็กมาตรฐาน
• เลอืกคา่เริม่ตน้และสิน้สดุของชว่งวดัไดอ้ยา่งอสิระ
• ฟงักช์นัก�าหนดชว่งอตัโนมตัเิพือ่ใหแ้น่ใจวา่ความถีท่ีว่ดัไดจ้ะแสดง
อยูใ่นความละเอยีดทีเ่หมาะสมทีส่ดุ

• สามารถเชือ่มต่อเซน็เซอรต์วัน�า 2, 3 และ 4 ทัว่ไปทัง้หมดเขา้กนัได้
• เอาตพ์ตุทรานซสิเตอรส์ลบัส�าหรบัการ
ประมวลผลสญัญาณเตอืน 
อุปกรณ์แยกสญัญาณไฟฟ้ากระแส
ตรง 3 ทาง

• ตัง้โปรแกรมโดยใชแ้ผงปุม่กด 
เมมเบรนหรอืโดยซอฟตแ์วร ์
 (MCR-PI-CONF-WIN)

4705872
ทรานสดวิเซอรค์วามถีแ่บบตัง้โปรแกรมได ้Phoenix 
Contact 0 → 10 V, 0 → 20 mA, อนิพตุ 0.1 → 
120000 Hz

2814605
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ผลิตภณัฑป้์องกนัเครือ่งจกัรและอปุกรณ์อตัโนมติัในกระบวนกำรผลิต

ไฟสญัญำณเสียงเตือนภยั, รีเลย ์และ ACC

อปุกรณ์และระบบควบคมุของเหลว

บคีอนสญัญำณเตือนภยั Flashni, 101dB, 
ไฟซีนอนสีแดง, 18 ถึง 24VDC
• บคีอนสญัญาณเตอืนภยัตดิไฟซนีอนรวมกนัมขีนาดเสน้ผา่น
ศนูยก์ลาง 93 มม. และสงู 121 มม. ตามทีจ่ดัไวใ้ห้

• ชว่งอุณหภมูใินการท�างาน -10°C ถงึ +55°C
• 22 โทนเสยีง
• เคส ABS และเลนสเ์ฟรสเนลโพลคีารบ์อเนต
• ควบคมุระดบัเสยีงได ้20dB และก�าหนดระดบัเสยีงสงูสดุไว้
ที ่110dB

• ปกป้องการสลบัขัว้
• ระดบั IP65 เมือ่ใชก้บัฐานลกึ

5294474 บคีอนสญัญาณเตอืนภยั Flashni, 
101dB, ไฟซนีอนสแีดง, 18 → 24 V dc

FL/RL/R/D/SEP/S 24V

รีเลยห์น่วงเวลำแบบมลัติฟังกช์นั, สกร,ู  
0.5 ถึง 10 วินำที, 2NO/2NC, SPDT, 
24VDC, 24VAC

• ตอบสนองทกุความตอ้งการไดแ้ก่ความแมน่ย�า ความน่าเชือ่ถอื 
และความทนทานต่อแรงกระแทก

• ฟงักช์นัมากมาย และท�าซ�า้เวลาท�างาน
ทีเ่ลอืกไวไ้ดอ้ยา่งแมน่ย�าดเียีย่ม

• รุน่: แบบมลัตฟิงักช์นั, หน่วงเวลาเปิด, 
ฟงักช์นั Star-delta

• กวา้ง: 22.5 มม.
• เชือ่มต่อดว้ยสกรู

3927223 รเีลยห์น่วงเวลาแบบมลัตฟิงักช์นั, สกร,ู 0.5 → 10 
วนิาท,ี 2NO/2NC, SPDT, 24 V dc, 24 V ac

3RP15051BP30

รีเลยห์น่วงเวลำ NFC แบบมลัติฟังกช์นั, สกร,ู  
0.1 วินำทีถึง 100 ชัว่โมง, 2CO, 2 จดุสมัผสั, 
DPCO, 12 ถึง 240VAC / DC
• ไฟ LED แสดงสถานะ
• ดไีซน์เพรยีวบาง กวา้ง 22.5 มม.
• แบบมลัตฟิงักช์นั (ฟงักช์นัเวลา 28 แบบ)
• ควบคมุระดบัการตัง้เวลาไดแ้มน่ย�า
• ตรวจตราและทดสอบงา่ย
• การตัง้คา่ไดร้บัการปกป้องดว้ยรหสัผา่น การ
รกัษาความปลอดภยัจงึมปีระสทิธภิาพ

• สามารถไดร้บัแผนผงัฟงักช์นัตัง้เวลาทีเ่กีย่วขอ้ง
ทัง้หมด แผนผงัการเดนิสาย และเน้ือหาได้
จากแอป NFC

9145070
รเีลยห์น่วงเวลา NFC แบบมลัตฟิงักช์นั, สกร,ู 
0.1 วนิาท ี→ 100 ชัว่โมง, 2CO, 2 จดุสมัผสั, 
DPCO, 12 → 240 V ac/dc

RENF22R2MMW

รีเลยอิ์นเตอรเ์ฟซติดตัง้บนแผงรำง DIN 
โมดลูแบบสกร ูSPDT 24VDC

• รเีลยแ์ละออปโตค้ปัเปลอรส์�าหรบัอนิพตุและเอาตพ์ตุ พรอ้มกบั
อุปกรณ์สลบักระแสไฟ ""แบบใชป้ลัก๊"ชอ่งเชือ่มโยงสีช่อ่งเพือ่ลด
การเดนิสายไฟ เป็นไปไดท้ีจ่ะเชือ่มโยงสงูสดุ 80 โมดลู

• ตวัชีว้ดั LED และไดโอดส�าหรบักดคอยล ์
รุน่ 250V มกี�าลงัไฟฟ้าขนาด 1,500VA เมือ่เปิดสวติช์

• ชว่งอุณหภมูใินการท�างาน: -40°C 
ถงึ +55°C 
อายทุางกลไก (รเีลย)์: รเีลยล์ะ 
107 ครัง้

3588301 รเีลยอ์นิเตอรเ์ฟซตดิตัง้บนแผงราง DIN โมดลูแบบสก
ร ูSPDT 24V dc

2966171

รีเลยอิ์นเตอรเ์ฟซติดตัง้บนแผงรำง DIN 
โมดลูแบบสกร ูDPDT, 8A, 24VDC

• โมดลูอนิเตอรเ์ฟซรเีลยท์ีป่ระกอบเสรจ็สมบรูณ์
• ตดิตัง้ราง DIN หรอืบนตวัถงั
• วสัดจุดุสมัผสั: AgNi
• อายทุางกลไก: รุน่ DC: การท�างาน 30 x 106 ครัง้; รุน่ AC: 
10 x 106

• แรงดนัไฟฟ้าสวติช:์ 250VAC; 
440 VAC

• คอยลแ์ยกสูจ่ดุสมัผสั 5,000V 
อุณหภมูใินการท�างาน: -40°C 
ถงึ +85°C

4940609 รเีลยอ์นิเตอรเ์ฟซตดิตัง้บนแผงราง DIN โมดลูแบบสก
ร ูDPDT, 8A 24V dc

RT4S4LC4 
1-1415073-1

ตวัควบคมุกำรไหล 0.05 ถึง 10 ลิตร/นำที 
สำยเคเบิล, จงัหวะ, 4.5 ถึง 24VDC
• มเีครือ่งนบัหน้าจอ LED ดจิติอลทีอ่อกแบบมาเพือ่ใชก้บั 
ทรานซด์วิเตอร ์  

• เหมาะส�าหรบัของเหลวหลายชนิด รวมทัง้น�้าและเชือ้เพลงิ
สว่นใหญ่

• จดุเชือ่มต่อส�าหรบัทัง้สายยางเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 8 และ 12 มม.
• เชือ่ถอืไดแ้ละแมน่ย�า
• มาพรอ้มกบัสายเคเบลิหุม้ฉนวน
กนัน�้ามนั 2 ม. (โดยประมาณ)

• แรงดนัในการท�างานสงูสดุ 
10 บาร์

5082704 ตวัควบคมุการไหล 0.05 → 10 ลติร/นาท ีRS Pro, สาย
เคเบลิ, จงัหวะ, 4.5 → 24 V dc

-

สวิตชร์ะดบัแขวนลอยติดตัง้พืน้ผิว 
Cynergy3, -20°C ถึง +100°C
• เหมาะทีส่ดุส�าหรบัใชใ้นตูจ้�าหน่ายเครือ่งดืม่รอ้นอตัโนมตัิ
• ประเภทจุม่ลอยส�าหรบัตรวจตราระดบับนและประเภทจุม่ลอยยาว
ส�าหรบัตรวจตาระดบัลา่งในถงั

• ลอยอยูใ่นต�าแหน่งลา่งสวติชใ์นต�าแหน่ง N/C
• สวติชเ์ปิดสกัพกัก่อนทีข่องเหลวจะถงึระดบักึง่กลางของลกูลอย
• โพลพีรอพลินีและ PPS ผ่า่นการ
รบัรอง WRAS ผลติภณัฑส์�าหรบั
ใชใ้นน�้ารอ้นและน�้าเยน็

2281964 สวติชร์ะดบัแขวนลอยตดิตัง้พืน้ผวิ Cynergy3, 
-20°C ถงึ +100°C

RSF14Y050RF

วำลว์ไอเสียแบบปรบัได้ SMC, 1/4 น้ิว R 
1/4 ตวัผู ้x 8 มม.
• ตวัจ�ากดัไอเสยีและเครือ่งระงบัเสยีงในตวั
• ลกัษณะการควบ คมุดเียีย่ม
• ชอ่งขาเขา้แบบผลกัเขา้และจดุเชือ่มต่อชอ่งทางออกแบบเกลยีว
เรยีวลง

• ชว่งแรงดนั: 1 ถงึ 10.2 บาร์
• การลดเสยีงรบกวนทัว่ไป: 20dB

2099226 วาลว์ไอเสยีแบบปรบัได ้SMC, 1/4 น้ิว R 1/4 
ตวัผู ้x 8 มม.

ASV410F-02-08S

บคีอนสญัญำณเตือนภยั AL112N, 
112dB, ไฟซีนอนสีแดง, 230VAC
• ระดบั IP66
• สามารถต่อสายเขา้กบัเครือ่งสง่เสยีงเตอืนและบคีอนเพือ่ท�างาน
แยกกนัหรอืรว่มกนัได้

• ตวัเลอืกสญัญาณเตอืนภยั 3 ขัน้ตอน
• ควบคมุระดบัเสยีงได้
• ซงิโครไนซอ์ตัโนมตัิ
• เคส ABS ทนไฟ UL94V0 และเลนส์
โพลคีารบ์อเนต

• อายกุารใชง้านหลอด:  
ปลอ่ยแสงกระพรบิไดม้ากกวา่ 
5 ลา้นครัง้

• เป็นไปตามมาตรฐาน  
UKOOA/PFEER

6156935 บคีอนสญัญาณเตอืนภยั AL112N, 112dB,  
ไฟซนีอนสแีดง, 230 V ac

AL112NAC230R/R

PLC, ผลิตภณัฑป้์องกนัเครือ่งจกัร และควำมปลอดภยั

เอำตพ์ตุโมดลูต่อขยำย PLC Siemens 8 
เอำตพ์ตุ 125 x 40 x 120 มม.

• เอาตพ์ตุกระแสไฟฟ้าหรอืแรงดนัไฟฟ้า: ±20mA, 0-20mA, 
4-20mA และ 0-10V, 1-5V, ±10V

• ความละเอยีด 12 บติ

7466640 เอาตพ์ตุโมดลูต่อขยาย PLC Siemens 8 เอาตพ์ตุ 
125 x 40 x 120 มม.

6ES7332-
5HF00-0AB0

โมดลูลอจิกพรอ้มจอแสดงผล Schneider 
Electric Zelio Logic 2, 6 x อินพตุ, 4 x เอำตพ์ตุ, 
แรงดนัไฟฟ้ำท่ีจ่ำย 24VDC
• จอแสดงผล LCD แบคไลท์
• ตดิตัง้บนราง DIN หรอืบนแผง
• มนีาฬกิาแบบตามเวลาจรงิในตวั
• ชอ่งเอาตพ์ตุอนาลอ็ก 4 ชอ่ง
• รอบเวลา 10ms
• ส�ารองขอ้มลู 10 ปี (หน่วยความ
จ�า EEPROM)

• ระดบั IP20

4684422
โมดลูลอจกิพรอ้มจอแสดงผล Schneider Electric 
Zelio Logic 2, 6 x อนิพตุ, 4 x เอาตพ์ตุ, แรงดนั
ไฟฟ้าทีจ่า่ย 24 V dc

SR2A101BD

รีเลยโ์ซลิดสเตทแบบติดตัง้บนพืน้ผิว, 
DC MOSFET, 100A, 32V
• เอาตพ์ตุ MOSFET
• พกิดัตัง้แต่ 60A ถงึ 100A ที ่100VDC
• การควบคมุแบบ DC
• สามารถท�าใหร้เีลยข์นาดกนัไดง้า่ยดายส�าหรบัการใชง้านทีม่ ี
กระแสไฟฟ้าสงูกวา่

7034681 รเีลยโ์ซลดิสเตทแบบตดิตัง้บนพืน้ผวิ, DC MOSFET, 
100 A, 32 V

D1D100

เทอรมิ์นัลบลอ็กสองระดบั Weidmuller, 
ซีรีส ์WDK, 2.5 มม.², 400V, 32A, ต่อสำย
โดยขดัสกรยึูดไว้, สีน�ำ้ตำล, สองระดบั

• เทอรม์นิอลล�าดบัชัน้ 2 ท�าใหเ้ดนิสายทีร่างไดห้นาแน่นขึน้
• WDK2.5V มบีารค์อมมอนน่ิงทีเ่ชือ่มต่อล�าดบัชัน้บนและลา่ง
• มบีารจ์มัเปอร ์10 ทางใหใ้ช้
• ฝาปิดปลายใสไ่ดพ้อดกีบัทัง้
สองเทอรม์นิอล

2355239
เทอรม์นิลับลอ็กสองระดบั Weidmuller, ซรีสี ์WDK, 
2.5 มม.², 400 V, 32A, ต่อสายโดยขดัสกรยูดึไว,้ สี
น�้าตาล, สองระดบั

WDK 2.5V 
-1022300000

เทอรมิ์นัลบลอ็กหลำยระดบั Entrelec,  
ซีรีส ์SNA, 2.5 มม.², 300VAC, 26A, ต่อ
สำยด้วยแคลมป์สกร,ู สีเทำ, สำมระดบั

• พอดกีบัรางขนาด 15 x 5 x 1 (Mini-Tophat)
• ท�างานไดใ้นพืน้ทีอ่นัตราย

454693
เทอรม์นิลับลอ็กหลายระดบั Entrelec, ซรีสี ์SNA, 
2.5 มม.², 300 V ac, 26A, ต่อสายดว้ยแคลมป์สก
ร,ู สเีทา, สามระดบั

1SNA115541R1100

สวิตชอิ์นเตอรล์อ็คแบบโซลีนอยด ์AZM 
170 ใช้ไฟฟ้ำเพ่ือปลดลอ็ค 24VAC / DC
• อนิเตอรล์อ็คแบบโซลนีอยดส์ามารถท�างานภายในชว่งแรงดนัไฟ
ฟ้าคอลย ์AC / DC ได้

• สามารถทนต่อสภาพแวดลอ้มอุตสาหกรรมหนกัดว้ยระดบั IP67
• ทัง้ประเภทใชไ้ฟฟ้าเพือ่ลอ็คและใชไ้ฟฟ้าเพือ่ปลดลอ็ค
• 1 x ชอ่งเสยีบสายเคเบลิ M 20 x 1.5
• ประเภทควบคมุการเปิดปิดดว้ยระบบเครือ่งกลไฟฟ้า
• ขนาด: 30 มม. x 90 มม. x 84 มม.
• พลาสตกิ เทอรโ์มพลาสตกิเสรมิ
ไฟเบอรก์ลาส วสัดตุวัเครือ่งดบั
ไฟไดเ้อง

• อุณหภมูใินการท�างาน: -25°C 
ถงึ +60°C

7418679 สวติชอ์นิเตอรล์อ็คแบบโซลนีอยด ์AZM 170 
ก�าลงัไฟในการปลดลอ็ค 24 V ac/dc

AZM 170-02ZRK 
24 VAC/DC

เครือ่งรบัส่งสญัญำณ Phoenix Contact
• เครือ่งสง่สญัญาณและเครือ่งรบัสญัญาณ
• ส�าหรบัการขยายการเชือ่มต่อแบบหน่ึงจดุต่อหลายจดุและวงจร
ยงิสญัญาณซ�า้

• ส�าหรบัระบบการสง่สญัญาณแบบไรส้ายสองทศิทาง 2,400MHz
• ชว่งความถี:่ 2.4032 → 2.4799 GHz
• ระดบั IP20
• ชว่งอุณหภมูแิวดลอ้ม: -20°C ถงึ 65°C

6485996 เครือ่งรบัสง่สญัญาณ Phoenix Contact 2867746

วำลว์ไอเสียแบบปรบัได้ SMC, 1/8 น้ิว R 
1/8 ตวัผู ้x 6 มม.
• ตวัจ�ากดัไอเสยีและเครือ่งระงบัเสยีงในตวั
• ลกัษณะการควบคมุดเียีย่ม
• ชอ่งขาเขา้แบบผลกัเขา้และจดุเชือ่มต่อชอ่งทางออกแบบเกลยีว
เรยีวลง

• ชว่งแรงดนั: 1 ถงึ 10.2 บาร์
• การลดเสยีงรบกวนทัว่ไป: 20dB

2099204 วาลว์ไอเสยีแบบปรบัได ้SMC, 1/8 น้ิว R 1/8 
ตวัผู ้x 6 มม.

ASV310F-01-06S

สวิตชค์วำมปลอดภยัแมเ่หลก็แบบไม่
สมัผสั RE27, แอคทเูอเตอรแ์บบมีรหสั, 
พลำสติก, 30VDC
• ระดบัประสทิธภิาพสงูสดุ PL e / Cat 4 (EN ISO 13849)
• เซน็เซอรท์ีม่คีอนเนคเตอรแ์บบใชป้ลัก๊หรอืสายเคเบลิทีเ่ชือ่มต่อกนั
• คอนเนคเตอรแ์บบใชป้ลัก๊ M12 ทีใ่ชง้านรว่มกบั Flexi Loop ได้
• ความคลาดเคลือ่นสงูส�าหรบัการจดัแนวประตผูดิพลาด
• กลอ่งใสส่ีเ่หลีย่ม PPS เสรมิดว้ยไฟเบอรก์ลาส
• มาพรอ้มกบัสวติชแ์ละแอคทเูอเตอร ์
จงึประหยดัคา่ใชง้านไดม้าก

• 1 NO/1 NC, 2 จดุสมัผสั NO หรอื 3 
จดุสมัผสั NO 
วนิิจฉยัไดอ้ยา่งรวดเรว็ผา่นทางไฟ 
LED แสดงสถานะ (RE27)

7974879 สวติชค์วามปลอดภยัแมเ่หลก็แบบไมส่มัผสั RE27, 
แอคทเูอเตอรแ์บบมรีหสั, พลาสตกิ, 30 V dc

RE27-SA10L
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กำรซ่อมบ�ำรงุเชิงป้องกนั

เครือ่งวดัอณุหภมิู

อปุกรณ์ปรบัเทียบมลัติฟังกช์นั 
FLUKE-754 300V 110mA
• คณุสมบตัอิยา่งเชน่การปรบัขัน้อตัโนมตั ิหน่วยแบบก�าหนดเอง การทดสอบสวติช์

หน่ึงจดุและสองจดุ การทดสอบการไหล DP รากทีส่อง และการหน่วงเวลาการวดั
แบบตัง้โปรแกรมได ้
อนิเตอรเ์ฟซหลายภาษา (องักฤษ ฝรัง่เศส เยอรมนั สเปน อติาล)ี

• ปรบัเทยีบอุณหภมู ิความดนั แรงดนัไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความตา้นทาน และความถี่
• 3 โหมดการท�างาน: วดั หาแหลง่ทีม่า วดั/หาแหลง่ทีม่าพรอ้มกนั
• จอแสดงผลแบบเมนูทีต่ดิตามไดง้า่ย น�าทางผูใ้ชไ้ป

ยงังานต่างๆ
• การแสดงผลดว้ยภาพกราฟิกสวา่งมากพอทีจ่ะเหน็คา่

อา่นในทกุสภาพแสง
• Fluke-754 มฟีงักช์นัการสือ่สาร HART ในตวั ท�าให้

ผูใ้ชส้ามารถตรวจตรา ควบคมุ และปรบัเทยีบเครือ่ง
มอืวดั HART

7442527 อุปกรณ์ปรบัเทยีบมลัตฟิงักช์นั FLUKE-754 
300V 110mA

FLUKE-754

อปุกรณ์ปรบัเทียบกระแสไฟฟ้ำและแรงดนั
ไฟฟ้ำ ILC421, 0 ถึง 19.99mA, 0 ถึง 24mA
• LCD 2,000 Count 3 หลกั
• เครือ่งมอืแบบพกพาส�าหรบัการปรบัเทยีบอุปกรณ์กระบวนการ
และวดัสญัญาณกระบวนการ

• ปรบัแหลง่ทีม่าของกระแสไฟฟ้าไดต้ัง้แต่ 0 ถงึ 24mA, ±0.5% 
FS +1d

• ปรบัแหลง่ทีม่าของแรงดนั
ไฟฟ้าไดต้ัง้แต่ -199.9mV 
ถงึ 199.9mVDC, ±0.25% 
FS +1d

• ก�าลงัไฟฟ้าและการวดัลปูสาย
ไฟ 2 เสน้ 12VDC ± 2V

• อุปกรณ์ปรบัเทยีบกระแสไฟฟ้า
ขบัโหลดสงูสดุ 500Ω

7012814 อุปกรณ์ปรบัเทยีบกระแสไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้า ILC421, 
0 → 19.99 mA, 0 → 24 mA

-

• ลปูแหลง่จา่ยไฟ 24VDC ในตวั
• แสดงผล mA และ % พรอ้มๆ กนั เป็นเชงิเสน้หรอืรากทีส่อง
• การวดั / การสรา้ง 0 ถงึ 24mA DC
• ความแมน่ย�าของอุปกรณ์ 0.01% ของคา่อา่น (ตลอด 1 ปี)
• โหมด PAS อตัโนมตัแิละปรบัการลาดเอยีงไดต้ัง้แต่ 1 ถงึ 599 วนิาที
• คา่ทีก่�าหนดไวล้ว่งหน้าส�าหรบัการทดสอบลปูเชงิเสน้ ลปูการไหล
อยา่งรวดเรว็ และการควบคมุวาลว์

• ใชง้านกบัเครือ่งสง่สญัญาณ HART ได้

อปุกรณ์สอบเทียบวงจรกระแสไฟฟ้ำ 
Druck UPS-III 24mA

4347000 Druck UPS-III Current Loop Calibrator 
24mA

UPS-III

อปุกรณ์ปรบัเทียบและอปุกรณ์บนัทึกข้อมลู

กล้องถ่ำยภำพควำมรอ้น FLUKE TI450, 
ช่วงกำรวดัอณุหภมิู: -20°C ถึง +1,200°C
• ระบบโฟกสัอตัโนมตั ิLaserSharp® บอกจดุทีค่ณุก�าลงัโฟกสัอยูอ่ยา่งแมน่ย�า
• ไดร้บัขอ้มลูพกิเซลมากขึน้ 4 เทา่ดว้ย Super Resolution ทีจ่ะจบัภาพหลาย

ภาพ แลว้รวมเขา้ดว้ยกนัเพือ่สรา้งภาพขนาด 640 x 480
• จบัภาพทีช่ดัเจนแมน่ย�า อยูใ่นโฟกสัทัว่มมุมองดว้ย MultiSharp™ Focus
• ไดร้บับรบิทของรายละเอยีดภาพและอนิฟราเรดใน

ภาพเดยีวทีผ่สานรวมกนัอยา่งแมน่ย�าหรอืภาพซอ้น
ภาพดว้ยเทคโนโลย ีIR-Fusion®

• ตรวจตรากระบวนการดว้ยการบนัทกึวดิโีอ การสตรมี
วดิโีอ และการควบคมุจากทางไกล

• เลนสอ์จัฉรยิะทีถ่อดเปลีย่นได ้เทเลโฟโตแ้ละมมุกวา้ง 
2 เทา่และ 4 เทา่ (จ�าหน่ายแยกต่างหาก) ไมจ่�าเป็น
ตอ้งปรบัเทยีบ

9224826 กลอ้งถ่ายภาพความรอ้น Fluke FLUKE TI450, 
ชว่งการวดัอุณหภมู:ิ -20 → +1200 °C

FLK-TI450 9HZ

เทอรโ์มมิเตอรอิ์นฟรำเรด Fluke 62 MAX 
& MAX+
• ระดบั IP54
• ผา่นการทดสอบการหลน่จากความสงู 3 เมตร
• ออกแบบตามหลกัสรรีศาสตร์
• ขนาดเลก็และน�้าหนกัเบา
• เทคโนโลยเีลเซอรท์ีแ่มน่ย�าท�าใหก้ารวดั
แมน่ย�ามากขึน้และท�าซ�า้ได้

• เลเซอรห์มนุสองตวัเพือ่ระบุพืน้ทีท่ีจ่ะวดั
• แสดงผลการวดั Min (ต�่าสดุ) / Max (สงูสดุ) / 
Avg (เฉลีย่) / Diff (ความแตกต่าง)

7600389 เทอรโ์มมเิตอรอ์นิฟาเรด FLUKE 62 MAX PLUS 
FLUKE-62 MAX 
PLUS

เทอรโ์มมิเตอรแ์บบดิจิตอล Testo 925, 
1 อินพตุ แบบมือถือ, อินพตุประเภท K
• เทอรโ์มมเิตอรเ์ทอรโ์มคปัเปิลประเภท K แชนแนลเดยีว
• ใชก้บัหวัวดัเทอรโ์มคปัเปิล Testo และหวัวดัเทอรโ์มคปัเปิลประเภท K อืน่ๆ 
ไดห้ากมคีอนเนคเตอรป์ระเภท K ขนาดเลก็

• เขา้กนัไดก้บั Testo Radio Probe System เพือ่ใหก้ารวดัอุณหภมูเิพิม่ขึน้
• แสดงผลคา่สงูสดุ / ต�า่สดุไดต่้อเน่ือง
• กดปุม่คา้งไวเ้พือ่หยดุคา่อา่นคา้งไว้
• เสยีงเตอืนดงัขึน้เมือ่เกนิคา่จ�ากดั
• พมิพค์า่อา่นทีไ่ซตง์านไดโ้ดยใชเ้ครือ่งพมิพ ์
Testo หากมี

• เลอืกซือ้ฝาป้องกนั ""TopSafe"" ได ้ซึง่ชว่ย
ปกป้องจากสิง่สกปรกและแรงกระแทก

5120288 เทอรโ์มมเิตอรแ์บบดจิติอล Testo 925, 1 อนิพตุ แบบ
มอืถอื, อนิพตุประเภท K

0560 9250

กล้องถ่ำยภำพควำมรอ้น FLIR E50, ช่วง
กำรวดัอณุหภมิู: -20°C ถึง +650°C
• มชีว่งอุณหภมู ิ-20°C ถงึ +650°C (-4°F ถงึ +1,202°F) ดว้ยความ
แมน่ย�าระดบั ±2%

• จอแสดงผล: หน้าจอสมัผสั 3.5 น้ิว LCD 320 x 240 พกิเซล
• ความละเอยีด IR: 240 x 180 พกิเซล
• มมุมอง (FOV): 25° x 19°
• ความถีข่องภาพ: 60Hz
• การซมู: ดจิติอลซมู 2 เทา่และ 4 เทา่ รวมทัง้
การแพนกลอ้ง

• อนิเตอรเ์ฟซ: USB mini-B, USB-A, Bluetooth, 
Wi-Fi, Composite Video

• ระยะเวลาใชง้านแบตเตอรี:่ ประมาณ 4 ชัว่โมง

8481400 กลอ้งถ่ายภาพความรอ้น FLIR E50, ชว่งการวดั
อุณหภมู:ิ -20 → +650 °C

FLIR E50

กล้องถ่ำยภำพควำมรอ้น FLIR E8, ช่วง
กำรวดัอณุหภมิู: -20°C ถึง +250°C
• มชีว่งอุณหภมู ิ-20°C ถงึ +250°C (-4°F ถงึ +482°F) ดว้ยความ
แมน่ย�าระดบั ±2%

• จอแสดงผล: LCD ส ี3 น้ิว
• ความละเอยีด IR: 320 x 240 พกิเซล
• มมุมอง (FOV): 45° x 34°
• ความถีข่องภาพ: 9Hz
• กลอ้งดจิติอล 640 x 480 บนบอรด์
• ระยะเวลาใชง้านแบตเตอรี:่ ประมาณ 4 
ชัว่โมง

• โหมด Spot Measurement (การวดัเป็นจดุๆ)
• จดัเกบ็ขอ้มลู IR / ภาพถ่าย / ภาพ MSX 
ไดพ้รอ้มกนั

8481371 กลอ้งถ่ายภาพความรอ้น FLIR E8, ชว่งการวดัอุณหภมู:ิ 
-20 → +250 °C

FLIR E8

เทอรโ์มมิเตอรแ์บบดิจิตอล RS Pro 
#2410WC, LCD 3 อินพตุ
• จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ 3 แชนแนล
• แสดงเวลา อุณหภมู ิ(เลอืกในรม่หรอืกลาง
แจง้) และความชืน้สมัพทัธ์

• เซน็เซอรอุ์ณหภมูภิายนอก 3 ม.
• อุณหภมูใินการท�างานแวดลอ้ม 0°C ถงึ 
+40 °C (ความละเอยีด 0.5°C)

• เลอืก °C / °F ได้
• เลอืกเวลาแบบ 12 / 24 ชัว่โมงได้
• เรยีกคนืความจ�าอุณหภมูติ�่าสดุ / สงูสดุ
และความชืน้

4086109 เทอรโ์มมเิตอรแ์บบดจิติอล RS Pro #2410WC, 
LCD 3 อนิพตุ

-

มลัติมิเตอรแ์ละอปุกรณ์เสริม

ชดุมลัติมิเตอร ์Fluke 179, 10A AC 
1,000VAC
• LCD 6,000 Count พรอ้มกบักราฟแทง่ 33 สว่น
• วดัผลแบบ True RMS
• มาตรฐานความปลอดภยั EN61010-1 เป็นไปตาม Cat IV 600V 
และ CAT III 1,000V

• การวดัความตา้นทาน ความต่อเน่ือง และไดโอด
• การวดัความจสุงูสดุ 10000μF
• การวดัความถีส่งูสดุ 
100kHz

• จดุเขา้ถงึแบตเตอรี่
และฟิวสแ์ยกกนั

• อนิพตุการวดัเทอร์
โมคปัเปิลประเภท K

4636401 ชดุมลัตมิเิตอร ์Fluke 179, 10A 
ac 1000V ac

Fluke 179E-TL224/TP38/
AC285 Test Lead Kit

ดิจิตอลมลัติมิเตอร ์FLUKE 115, 10A AC 
600VAC
• แสดงผลแรงดนัไฟฟ้า True RMS และคา่อา่นกระแสไฟฟ้าทีม่ ี
ความละเอยีด 600 Count, ความต่อเน่ือง และความจุ

• True RMS
• แบคไลท ์LED สขีาวขนาดใหญ่
• การวดักระแสไฟฟ้า: 20A (30 วนิาท ี
ชัว่ขณะ; 10A ต่อเน่ือง)

• ความสามารถในการทดสอบความ
ตา้นทาน ความต่อเน่ือง ความถี ่และ
ความจุ

• ฟิวส ์FAST 11A, 1,000V (หมายเลขชิน้
สว่น Fluke 803293)

• ระดบัความปลอดภยั CAT III 600V

6161454 ดจิติอลมลัตมิเิตอร ์FLUKE 115, 10A ac 
600V ac

FLUKE-115 EUR

ดิจิตอลมลัติมิเตอร ์Keysight 
Technologies U1242C
• ZLOW (อมิพแีดนซข์องอนิพตุต�่า)
• ไฟสญัญาณ LED สแีดง Vsense ส�าหรบัการตรวจจบัแรงดนั
ไฟฟ้าแบบไมส่มัผสั

• อตัราสว่นฮารม์อนิกในตวั
• การวดัอุณหภมูทิีแ่ตกต่างกนัระหวา่ง T1-T2
• จอแสดงผลแบบคู ่10,000 Count
• ความแมน่ย�า DCV พืน้ฐานสงูสดุ 0.09%
• การป้องกนัแรงดนัไฟฟ้าเกนิระดบั CAT IV 
600V และ CAT III 1,000V

• อายกุารใชง้านแบตเตอรีน่านกวา่ถงึ 400 
ชัว่โมง

• ระดบั IP67

9064157 ดจิติอลมลัตมิเิตอร ์Keysight Technologies U1242C U1242C

ชดุมลัติมิเตอร ์ISO-TECH 66RTA1IT-1

• แรงดนัไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า AC / DC สงูสดุ 1,000V และ 10A
• อุณหภมูสิงูสดุ 400°C
• ความถีส่งูสดุ 100kHz
• จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่พรอ้มไฟพืน้หลงั 6,000 Count 
 ความสามารถในการวดักระแสไฟฟ้า AC / DC สงูสดุ 300Amps

• ตรวจจบั DCA / ACA โดยอตัโนมตัดิว้ยโหมดอา่นคา่ AC 
True RMS

• ตวักรองความถีต่�่าส�าหรบั
การใชง้านทีค่วามเรว็
เปลีย่นแปลงตลอด

• คณุสมบตั ิVoltSense™ 
(ตรวจจบัแรงดนัไฟฟ้า
แบบไมส่มัผสั)

8928710 ชดุมลัตมิเิตอร ์ISO-TECH 66RTA1IT-1 66RTA1IT-1

อปุกรณ์บนัทึกข้อมลู Testo 175 H1, 
อณุหภมิูสงูสดุ +50 (TD) °C, ควำมช้ืน
สงูสดุ 100% RH, USB, แบตเตอร่ี AAA 
• ประกอบดว้ยอนิเตอรเ์ฟซ USB และการด์ SD ท�าใหอ้า่นขอ้มลูจากอุปกรณ์

ไดง้า่ยและรวดเรว็
• อุปกรณ์บนัทกึขอ้มลูอุณหภมูแิละความชืน้ 2 แชนแนล พรอ้มทัง้เซน็เซอรว์ดั

ความชืน้ภายนอก
• การตรวจตราอุณหภมูแิละความชืน้ในทีท่�างานและ

หอ้งเกบ็ของในระยะยาวระดบัมอือาชพี
• ระยะเวลาตอบสนองรวดเรว็เน่ืองจากหวัวดัความชืน้

ภายนอก
• ตวัเครือ่งโลหะแขง็แกรง่
• เซน็เซอร:์ NTC/ เซน็เซอรว์ดัความชืน้แบบคา

ปาซทิพี
• แชนแนล: 2 x ภายใน (เสาเตีย้)

7320578
อุปกรณ์บนัทกึขอ้มลู testo 175 H1, อุณหภมูสิงูสดุ 
+50 (TD) °C, ความชืน้สงูสดุ 100%RH, USB, 
แบตเตอรี ่AAA

0572 1754

ดิจิตอลมลัติมิเตอร ์Amprobe AM-500, 
10A AC 600VAC
• ปลอดภยัดว้ยระดบั CAT III 600V
• LCD 2,000 Count
• ความตา้นทาน การทดสอบไดโอด ความต่อเน่ือง และการ
ทดสอบแบตเตอรี่

• ปรบัชว่งอตัโนมตัิ
• คงคา่ขอ้มลูได้

7943080 ดจิติอลมลัตมิเิตอร ์Amprobe AM-500, 10A 
ac 600V ac

AM-500-EUR

อปุกรณ์บนัทึกข้อมลู Lascar EL-USB-2, 
อณุหภมิูสงูสดุ +80°C, ควำมช้ืนสงูสดุ 
100% RH, USB, แบตเตอร่ี 1/2 AA
• วดัอุณหภมู ิ(-35°C ถงึ +80°C), ความชืน้ (0% ถงึ 100%)
• ฟงักช์นัสง่ออกไปยงั Excel
• อนิเตอรเ์ฟซ USB ทีเ่รยีบงา่ยส�าหรบัการตดิตัง้และการ
ดาวน์โหลดขอ้มลู

• คา่อา่นอุณหภมูมิากกวา่ 
16,000 คา่และความชืน้มากกวา่ 
16,000 คา่

• อตัราทดสอบแบบตัง้โปรแกรมไดท้ี่
มอีตัราการเตอืนสงูและต�่า

• ไฟ LED แสดงสถานะ

4901064
อุปกรณ์บนัทกึขอ้มลู Lascar EL-USB-2, อุณหภมูิ
สงูสดุ +80 °C, ความชืน้สงูสดุ 100%RH, USB, 
แบตเตอรี ่1/2 AA

EL-USB-2

มิเตอรวัดัควำมช้ืน และ อณุหภมิู แบบ 
USB รุน่ 1364 และ 1365 

• โพรบเซน็เซอรแ์บบถอดออกได ้
• ฟงักช์นั Data hold และ relative function
• แสดงผลแบบ Dual LCD display ดว้ย บารก์ราฟ indication
• อา่นคา่แบบ Dew point และ 
Wet bulb 

• แสดงเวลาแบบ MAX/MIN ดว้ย 
time stamp

7126042
RS Pro Data Logger, Maximum Temperature +60 
°C, Maximum Humidity 99%RH, RS232, USB, 
Battery AAA

7126042

มลัติมิเตอร ์รุน่ U1241B จำก Keysight
• แสดงผลแบบอนาลอค บารก์ราฟ และนบั
ถอยหลงัไดถ้งึ 10,000 ครัง้ 

• อา่นคา่และบนัทกึ แบบ MIN/MAX และ 
HOLD

• วดัคา่ แบบ True RMS Vac และ Aac 
measurement 

• ผา่นการทดสอบ diode test , ทนทาน 
,ประสทิธภิาพต่อเน่ือง  

• วดัคา่อุณหภมูอินิพตุ แบบ Type K 
thermocouple

6997357 Keysight Technologies U1241B Digital Multimeter, 
10A ac 1000V ac 

U1241B
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กำรซ่อมบ�ำรงุเชิงป้องกนั

เครือ่งทดสอบควำมเป็นฉนวน Megger 
MIT1025, 25TΩ CAT IV
• ความตา้นทานของฉนวนสงูสดุ 10TΩ (5kV) / 20TΩ (10kV)
• IR แบบตัง้เวลา บวกกบัการตรวจวนิิจฉยั PI และ DAR
• แบตเตอรี ่Li-ion ชารจ์เรว็ ทดสอบอยา่งต่อเน่ืองนานถงึ 6 
ชัว่โมง (5kV)

• ฟงักช์นัโวลตม์เิตอรเ์ฉพาะ (30V ถงึ 660V)
• ตวักรองสญัญาณรบกวน ปฏเิสธสญัญาณรบกวนสงูสดุ 3mA
• ท�างานไดใ้นระดบัความสงูถงึ 3,000 ม.
• Dielectric Discharge (DD), Step 
Voltage (SV) และฟงักช์นัทดสอบ
คลืน่ลาดเอยีง

• หน่วยความจ�าขัน้สงู พรอ้มกบั
เวลา / ตราประทบัวนัที ่การเรยีก
คนืบนหน้าจอ

• นาฬกิาแบบตามเวลาจรงิ

7639264 เครือ่งทดสอบความเป็นฉนวน Megger 
MIT1025, 25TΩ CAT IV

1001-946 1001-945

แคลมป์มิเตอร ์RS Pro RS-380, กระแส
ไฟฟ้ำสงูสดุ 400A AC
• จอแสดงผล LCD 2,000 Count
• การวดักระแสและแรงดนัไฟฟ้า 600V AC / DC
• การวดัความตา้นทาน
• การตรวจสอบความต่อเน่ืองและไดโอด
• การวดัอุณหภมูิ
• คา่เกณฑก์ารตรวจสอบความต่อเน่ือง <150Ω, 
กระแสไฟฟ้าทดสอบ <0.5 mA

• แรงดนัไฟฟ้าเกนิหมวดหมู ่III 600V
• การตรวจจบัแรงดนัไฟฟ้าแบบไมส่มัผสั

8937907 แคลมป์มเิตอร ์RS Pro RS-380, กระแสไฟฟ้า
สงูสดุ 400A ac

8937907

เครือ่งทดสอบควำมเป็นฉนวน IIT2302, 
2,000MΩ CAT III 300V
• เครือ่งทดสอบความต่อเน่ืองและความเป็นฉนวนดจิติอล 
'ชว่งการทดสอบความเป็นฉนวน 250 / 500 / 1,000V (1mA)

• ชว่งความต่อเน่ือง 20 / 200 / 2,000Ω โดยมกีระแสไฟฟ้า
ทดสอบ 200mA

• กราฟแทง่บง่บอกแรงดนัไฟฟ้าทดสอบ
• การเตอืนวงจรทีม่ไีฟฟ้าแบบ Live
• การคายประจขุองวงจรตวัเกบ็
ประจอุตัโนมตัิ

5305697 เครือ่งทดสอบความเป็นฉนวน IIT2302, 2000MΩ 
CAT III 300 V

-

เครือ่งชัง่น�ำ้หนัก Kern, ตัง้พืน้, 30 กก.,  
60 กก. ควำมจปุระเภท C ปลัก๊ยโุรป, 
ประเภท G องักฤษ 3 ขำ
• เครือ่งชัง่แบบตัง้พืน้ระดบัมอือาชพีทีเ่คลือ่นทีไ่ดส้ะดวกมาก 
น�้าหนกัเบา ขนาดกะทดัรดั

• การถ่ายโอนขอ้มลูเชน่ไปยงัเครือ่งพมิพห์รอืคอมพวิเตอร์
• ฝาครอบปกป้องอุปกรณ์แสดงผลขณะท�างาน
• ฟงักช์นั AUTO-OFF (ปิดอตัโนมตั)ิ และ PRE-TARE (ทดน�้าหนกั 
สิง่ของลว่งหน้า)

• ระดบั IP65

7248760
เครือ่งชัง่น�้าหนกั Kern, ตัง้พืน้, 30 กก., 60 
กก. ความจปุระเภท C - ปลัก๊ยโุรป, ประเภท 
G - องักฤษ 3 ขา

DE 60K10D

เครือ่งวดัระดบัเสียง NDM 1355, 10kHz, 
70 ถึง 140dB
• แมน่ย�าและใชง้า่ย
• ตรวจวดัระดบัเสยีง 70 ถงึ 140dBA
• เกบ็ขอ้มลูไดถ้งึ 5 เหตุการณ์ทีแ่ตกต่างกนั
• ผลการทดสอบ: ปรมิาณเป็น %, ปรมิาณเป็น % ใน 8 ชัว่โมง, ท�า
เครือ่งหมายทีค่า่สงูสดุและ RMS, ระยะเวลาสมัผสั, เวลาสงูสดุ, 
ระยะเวลาทีเ่กดิคา่สงูสดุในกจิกรรม

• อนิเตอรเ์ฟซ RS-232 ส�าหรบัดาวน์โหลดขอ้มลูไปยงัคอมพวิเตอร์
• นาฬกิาแบบตามเวลาจรงิ 
พรอ้มวนัที ่(วนัและเดอืน)

• อตัราแลกเปลีย่น: คอนเดนเซอร ์
อเีลคเตรท 1/2 น้ิว

• ความแมน่ย�า: ±1.5dB 

6973812 เครือ่งวดัระดบัเสยีง NDM 1355 10kHz 70 → 140 dB -

เครือ่งชัง่น�ำ้หนัก RS Pro, ตัง้โตะ๊, 6 กก. 
ควำมจปุระเภท G องักฤษ 3 ขำ
• ดไีซน์อลมูเินียมหลอ่เพือ่ความแขง็แรง
• แผน่สแตนเลสและแหวนกนัลน้เพือ่ใหท้�าความสะอาดไดง้า่ย
และทนทาน

• ฟงักช์นันบัชิน้สว่น
• มกีารปรบัและการตัง้คา่เครือ่งชัง่อยา่งแมน่ย�า
• อนิเตอรเ์ฟซ RS232 สองทศิทาง
• แหลง่จา่ยไฟหลกัหรอืแบตเตอรี ่
พรอ้มกบัการป้องกนัการ
โอเวอรโ์หลด

• ฟงักช์นัวดัน�้าหนกัดว้ยตะขอ
ขา้งใต้

8064709 เครือ่งชัง่น�้าหนกั RS Pro, ตัง้โต๊ะ, 6 กก. ความจุ
ประเภท G - องักฤษ 3 ขา

8064709

เครือ่งวดัอณุหภมิู ควำมช้ืน  
Thermohygrometer รุน่ 625 จำก  testo 

• แสดงผล แบบ 2 line backlit display
• อา่นคา่อุณหภมู ิและ ความชืน้ ดว้ย wet 
bulb temperature / dewpoint

• ฟงักช์นั แบบ Max/min & Hold functions
• มปีุม่ Hold button ส�าหรบัการอา่นคา่ 
แบบ freeze readings

7356757 Testo 625 Thermohygrometer, +1370°C 0563 6251

อปุกรณ์ทดสอบทำงไฟฟ้ำ

กำรวดัน�ำ้หนักและส่ิงแวดล้อม

เครือ่งวดัควำมเรว็ลม Instruments 
Direct ATMOS, ควำมเรว็ลมสงูสดุ 
41.66 ม./วินำที
• อา่นคา่ไดท้นัท ีหรอืค�านวณคา่ต�่าสดุ คา่เฉลีย่ และคา่สงูสดุ
ระหวา่ง 3 วนิาทถีงึ 24 ชัว่โมงตามขัน้ทีร่ะบุ

• แผน่อลมูเินียมดา้นลา่งส�าหรบัตดิตัง้ขาตัง้
• กนัน�้าไดแ้ละลอยน�้า
• ฝาครอบป้องกนัส�าหรบัใบพดั
• หน่วยวดัลมไดแ้ก่ km/h, mph, m/s, fps 
และนอต

• ชว่งการวดั: สงูสดุ 150mph ดว้ยความ
แมน่ย�า ±4%

• ชว่งการวดัความชืน้: 2 ถงึ 100% RH ดว้ย
ความแมน่ย�า ±3.5% RH

7350043 เครือ่งวดัความเรว็ลม Instruments Direct ATMOS, 
ความเรว็ลมสงูสดุ 41.66 ม./วนิาที

ATMOS

เครือ่งตรวจจบักำรรัว่ไหลของกำ๊ซติดไฟ
ได้ Kane-May CD100A

• ใชง้านมอืเดยีวไดง้า่ย
• ตรวจจบัก๊าซมเีทน ก๊าซธรรมชาต ิและแอมโมเนีย ฯลฯ
• หวัตรวจคอหา่น 18 น้ิวส�าหรบัพืน้ทีท่ีเ่ขา้ถงึยาก
• ปลายหวัตรวจมไีฟ LED เพือ่ชว่ยใหม้องเหน็ในทีท่ีม่แีสงสลวั
• ฝาครอบปกป้องอุปกรณ์
• จงัหวะตรวจคา่ทีป่รบัไดเ้รยีบงา่ย
ชว่ยใหต้รวจหาต�าแหน่งรัว่ไหลที่
แน่นอนได้

3121093 Kane CD100A/RS  CD100A/RS

กญุแจคล้องทองเหลือง 40 มม. Abus, 
หกูญุแจ 6 มม.
• ตวักุญแจและหกุูญแจท�าจากทองเหลอืงทัง้หมด
• ความตา้นทานการกดักรอ่นสงู
• คณุสมบตัป้ิองกนัการจดุประกายไฟส�าหรบัการใชง้านในพืน้ที่
อนัตราย

• ม ี6 สจี�าหน่าย
• ไรส้นิม

4329377 กุญแจคลอ้งทองเหลอืง 40 มม. Abus, หู
กุญแจ 6 มม.

XR0084T40KA4

ชดุอปุกรณ์ลอ็คส�ำหรบัช่ำงไฟฟ้ำ
• ชดุอุปกรณ์ลอ็คแบบมป้ีายพกพาไดส้�าหรบัแผนกไฟฟ้า
• อุปกรณ์ลอ็คพืน้ฐานทัง้หมดส�าหรบัลอ็คเบรกเกอร ์ปลัก๊ไฟฟ้า 
สวติชต์ดิผนงั MCB ฟิวส ์ฯลฯ

• ประกอบดว้ยประมาณ 27 ผลติภณัฑท์ีแ่ตกต่างกนั
• มาพรอ้มกบักระเป๋าหิว้ LOTO อนัทนทาน (มทีีจ่บัและสายคลอ้ง
ไหล)่

8625244 ชดุอุปกรณ์ลอ็คส�าหรบัชา่งไฟฟ้า 8625244

กล่องลอ็คเกตวำลว์, ลอ็ค 3 ร,ู  
หกูญุแจ 9.4 มม. PP, จดุผกูติด 165 มม.
• สามารถปรบัใหพ้อดกีบัทีห่มนุวาลว์ตัง้แต่ 1 น้ิวถงึ 6.5 น้ิว
• ท�าจากโพลพีรอพลินีทีท่นทาน
• ดไีซน์กะทดัรดัส�าหรบัการจดัเกบ็และพกพา
• ป้ายเตอืนอนัตรายหลายภาษาไดแ้ก่ภาษาองักฤษ ฝรัง่เศส 
และสเปน

8113040 กลอ่งลอ็คเกตวาลว์, ลอ็ค 3 ร,ู หกุูญแจ 9.4 มม. PP, 
จดุผกูตดิ 165 มม.

064057

เครือ่งกระจำยเสียเตือนภยั Master 
Blaster จำก Klaxon
• กนัน�้า ดว้ย ABS moulded body
• มฐีานรองรบัแบบแยกเพือ่งา่ยต่อการตดิตัง้
• Pre-wired ยาว 1m เคเบิล้ซพัพลาย และ เคเบิล้รเีลยย์าว 1 เมตร  

2860674 Klaxon Security Alarm Sounder SLM-0001

เส่ือนิรภยัป้องกนัไฟฟ้ำกนัล่ืนสีด�ำ,  
2 ม. x 1 ม. x 3 มม.
• เสือ่นิรภยัป้องกนัไฟฟ้าคลาส 0 ใหก้ารป้องกนัจากไฟฟ้าชอ็ต
• เหมาะทีส่ดุส�าหรบัการใชง้านทีด่า้นหน้าของสวติชบ์อรด์และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสงู

• พืน้ผวิแบบริว้ท�าใหเ้กดิแรงฉุดทีฝ่า่เทา้
• ทนต่อกรด น�้ามนั และอุณหภมูติ�่า

8199105 เสือ่นิรภยัป้องกนัไฟฟ้ากนัลืน่สดี�า, 2 ม. x 1 ม. x 3 มม. 8199105

ชดุ ป้องกนัสำรเคมีหกกระจำย
• เหมาะส�าหรบัการใชท้�าความสะอาดและป้องกนัการหกกระจาย
ของสารเคม ี

• ส�าหรบัใชค้รัง้เดยีว

7716462 RS Pro 15 L Chemical Spill Kit Contains 
Carrying Bag, Disposal Bags, Pads, Socks

ชดุทดสอบเครือ่งตรวจจบัควนั /  
ควำมรอ้น
• ชดุทดสอบและบ�ารงุรกัษาส�าหรบัวศิวกรทีก่�าลงัจะทดสอบเครือ่ง
ตรวจจบัควนัและความรอ้น

• ตดิตัง้ทีค่วามสงู
สงูสดุ 6 ม.

3846938 ชดุทดสอบเครือ่งตรวจจบัควนั / ความรอ้น SOLO822-005

กล่องแจ้งเตือนไฟไหม้ชนิดทบุกระจกสี
เขียว กล่องเปิดประตฉุูกเฉิน,  
85 x 85 x 51 มม.
• พลาสตกิสเีขยีว
• ทบุกระจก
• ตดิตัง้บนพืน้ผวิ
• COM / NO / NC
• ขนาด: ส 85 มม. x ก 85 มม. x ล 51 มม.

7418287 กลอ่งแจง้เตอืนไฟไหมช้นิดทบุกระจกสเีขยีว กลอ่งเปิดประตู
ฉุกเฉนิ, 85 x 85 x 51 มม.

7418287

เครือ่งตรวจจบัควนัไฟ สญัญำณเตือน
ควนัแบบท�ำงำนเด่ียว, ใช้แบตเตอร่ี, 
85dB
• เทคโนโลยโีฟโตอเิลก็ทรกิใหก้ารตรวจจบัเปลวไฟ
• ปุม่ทดสอบ พรอ้มโหมดการเตอืนทีผ่ดิพลาด
• สญัญาณเตอืนแบตเตอรีอ่อ่น
• เสยีงเตอืน: 85dB
• ขนาด: Ø11 ซม.

8335896 เครือ่งตรวจจบัควนัไฟ สญัญาณเตอืนควนัแบบท�างาน
เดีย่ว, ใชแ้บตเตอรี,่ 85dB

8335896

อปุกรณ์เพ่ือควำมปลอดภยั และแบบป้องกนัภยัส่วนบคุคล (PPE)

สญัญำณเตือนไฟไหม้ ลอ็คตูเ้ซฟ และอปุกรณ์เสริม

Instruments 
Direct
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อปุกรณ์เพ่ือควำมปลอดภยั และแบบป้องกนัภยัส่วนบคุคล (PPE) เคร่ืองมือซ่อมบ�ำรงุและวสัดส้ิุนเปลือง

อปุกรณ์และชดุสวมใส่เพ่ือควำมปลอดภยัส่วนบคุคล

ถงุมือยำงน�ำกลบัมำใช้ใหมไ่ด้ 
ป้องกนักระแสไฟฟ้ำ  
BM Polyco x 2 10 L
• เป็นไปตาม EN60903 มาตรฐานยโุรปส�าหรบัการท�างานทีม่ี
ไฟฟ้าไหลผา่น

• ความยาวของถุงมอื: 36 ซม.
• ส:ี น�้าตาล

5178158 ถุงมอืยางถุงมอืน�ากลบัมาใชใ้หมไ่ดป้ลอดภยัจาก
ไฟฟ้าสนี�้าตาล BM Polyco x 2 10 - L

RE1360/10

รองเท้ำนิรภยั Dickies Ottawa องักฤษ  
4 ส่วนหุม้ข้อเท้ำ, สีน�ำ้เงินเข้ม
• ลิน้รองเทา้และคอรองเทา้บุนวมเพือ่ความสบายและสวมใสง่า่ย
• สว่นหุม้น้ิวเทา้ท�าจากเหลก็เป็นไปตามมาตรฐาน EN ISO20345
• พืน้รองเทา้ทนความรอ้นถงึ 300°C 
• ชัน้นอกสดุของรองเทา้ท�าจากยางมนี�้าหนกัเบา เสรมิดว้ย EVA 

8720064 รองเทา้นิรภยั Dickies Ottawa - องักฤษ 4, สว่น
หุม้น้ิวเทา้ท�าจากเหลก็, สนี�้าเงนิเขม้
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อปุกรณ์ป้องกนัระบบหำยใจแบบใช้แล้ว
ท้ิง 3M 8210-RESPIRATOR N95, คลิป
หนีบจมกูปรบัได้
• อุปกรณ์ป้องกนัระบบหายใจจากละอองธลุ ี3M™ 8210 P2, ไมม่ี
วาลว์ อุปกรณ์ป้องกนัระบบหายใจ N95 แบบใชแ้ลว้ทิง้

• รปูทรงนูนออก พรอ้มกบัคลปิหนีบจมกูอลมูเินียม และดไีซน์
สายรดัสองเสน้

• โครงดา้นในแขง็แรงทนต่อการยบุ
• ป้องกนัอนุภาคเลก็ละเอยีดอยา่ง
น่าเชือ่ถอืและไดผ้ล

• การกรองมปีระสทิธภิาพ 
ตา้นทานการหายใจต�่า 
สวมใสส่บายขึน้ในสภาพแวดลอ้ม
ทีร่อ้นชืน้

8420089
อุปกรณ์ป้องกนัระบบหายใจแบบใชแ้ลว้
ทิง้ 3M 8210-RESPIRATOR N95, คลปิ
หนีบจมกูปรบัได้

8210-RESPIRATOR

หน้ำกำกสวมเตม็ใบหน้ำป้องกนั
ระบบหำยใจแบบน�ำกลบัมำใช้ใหมไ่ด้ 
Protector PROMASK2 M/L
• หน้ากากสวมเตม็ใบหน้าป้องกนัระบบหายใจแผน่กรองสองแผน่
• ใชร้ว่มกบัแผน่กรองจากกลุม่สนิคา้ Pro2 ได้
• หน้ากากท�าจากซลิโิคนสเีทา
• หน้ากากชัน้ในโปรง่ใส ่เพือ่ให้
แน่ใจวา่จะระบุตวัตนผูส้วมใสไ่ด้
อยา่งงา่ยดาย

• ขอบเขตการมองเหน็ชดัเจนและ
สมดลุเน่ืองจากแผน่กรองสองแผน่
ตดิดา้นขา้ง

277881 หน้ากากสวมเตม็ใบหน้าป้องกนัระบบหายใจแบบ
น�ากลบัมาใชใ้หมไ่ด ้Protector PROMASK2 M/L

PROMASK2 M/L

ครอบตำนิรภยัป้องกนัหมอกโพลีคำรบ์อเนต 
แบบใส (PC), ทนต่อรอยขีดข่วน, ป้องกนั UV
• กนัรอยขดีขว่น กนัหมอกเกดิขึน้ทีบ่รเิวณตา
• ไมล่ืน่ น�้าหนกัเบามากเป็นพเิศษ และขมบัครอบตาหมนุได้
• สนัจมกูไมล่ืน่
• สายรดัปรบัได้
• โฟมรองนุ่มเปลีย่นได้
• มกีารป้องกนัทีส่ว่นบน
• มมุมองแบบพาโนรามา
• เลนสแ์บบน�้าไมเ่กาะ

7258091 ครอบตานิรภยัป้องกนัหมอกโพลคีารบ์อเนตแบบใส 
(PC), ทนต่อรอยขดีขว่น, ป้องกนั UV

COBFSPSI

ท่ีอดุหแูบบมีสำยท�ำจำกซิลิโคนสีเหลือง
ใช้ซ�ำ้ได้, 32dB, 50 คู่
• สวมใสส่บายและพอดกีบัรหูขูองคนสว่นใหญ่ และลดความดงั
ไดด้มีาก

• ใสง่า่ย
• ดไีซน์สามขัน้ทีจ่ดสทิธิ
บตัรไวแ้ลว้

• ทนความชืน้
• ลา้งท�าความสะอาดได้
และน�ามาใชใ้หมไ่ด้

• รไีซเคลิได้
• SNR = 32dB

282754 ทีอุ่ดหแูบบมสีายท�าจากซลิโิคนสเีหลอืงใชซ้�้า
ได,้ 32dB, 50 คู่

UF-01-000

แถบคำดศีรษะพรอ้มอปุกรณ์ป้องกนั
ห ู37dB

• ป้องกนัจากระดบัเสยีงสงูมาก
• อุปกรณ์ป้องกนัห ู3M™ Peltor™ X5 พรอ้มแถบคาดศรีษะ
มาตรฐาน

• รหสัส:ี สดี�าส�าหรบัลดความดงัมากเป็นพเิศษ (SNR 37dB) ใน
สภาพแวดลอ้มงานหนกั

• เหมาะส�าหรบัสนามบนิ การระเบดิ
หนิ หรอืโรงงานกระดาษ

7785234 แถบคาดศรีษะพรอ้มอุปกรณ์ป้องกนัห ู37dB X5A-SV

หมวกนิรภยั HDPE แบบมีช่องระบำย
อำกำศสีขำว
• โครงดา้นนอก HDPE ชนิดกนั UV
• ระบบสายรดัแบบโอบท�าจากเทรลีนี 6 จดุ
• แผน่ดดูซบัเหงือ่ Chamlon™ เพือ่ใหด้ดูซบัเหงือ่ไดม้ากทีส่ดุ
• การปรบัสายรดัคางแบบ OneTouch™
• สวมใสไ่ดพ้อดแีมน่ย�าในระดบั 3 มติโิดยใชก้ารตัง้คา่ความลกึสาย
รดั 1-2-3 จดุทีไ่มเ่หมอืนใคร

• ชอ่งอเนกประสงคส์�าหรบั
เสยีบแผน่กระบงัหน้า
นิรภยัและอุปกรณ์ป้องกนั
ห ูSurefit™ หลายรุน่

9076163 หมวกนิรภยั HDPE แบบมชีอ่งระบาย
อากาศสขีาว

AJF160-000-100

ชดุเครือ่งมือและกล่องเครือ่งมือ

ประแจรวม Gear Wrench 36 มม.,  
19.685 น้ิว
• แหวนเฟืองขนาดใหญ่หน่วยเมตรกิและ
ประแจรวมปากตาย

• ผวิส�าเรจ็โครเมยีมสวา่ง
• ปลายแหวนเกยีรช์ดเชย 15° ใชเ้พยีงแค ่5° 
ในการท�างาน

• โปรไฟล ์Surface Drive ลดการหมนุคนืที่
ยดึไดอ้ยา่งมาก

7686755 ประแจรวม Gear Wrench 36 มม., 19.685 นิ้ว 9136

ชดุประแจรวมหน่วยเมตริก RS Pro 26 ช้ิน

• ขนาดตัง้แต่ 6 มม. ถงึ 30 มม. ปรบัไดท้ลีะ 1 มม. บวก 32 มม.
• มาพรอ้มกบักลอ่งพกพาแบบเปา่ขึน้รปูทีแ่ขง็แรง

3883690 ชดุประแจรวมหน่วยเมตรกิ RS Pro 26 ชิน้ 3883690

ตะขอขนัแบบปรบัได้รปูตวั C Facom 
Chrome 50 มม. ถึง 80 มม.
• ตะขอขนัแบบมขีอ้พบั พรอ้มแหวนสปรงิเพือ่การท�างานที ่
ราบรืน่น่าเชือ่ถอื

• ความยาวทัง้หมด: 155, 190 และ 280 มม.

7691726 ตะขอขนัแบบปรบัไดร้ปูตวั C Facom Chrome 50 
มม. ถงึ 80 มม.

125A.80

ชดุซอ็กเกต็ Bahco S103 103 ช้ิน 1/4 น้ิว; 
ไดรฟ์หกเหล่ียม 1/2 น้ิว
• ประแจรวมตัง้แต่ 7 มม. ถงึ 9 มม.
• กุญแจหกเหลีย่มตัง้แต่ 1.5 มม. ถงึ 10 มม.
• ประกอบดว้ยเฟือง แทง่ต่อขยาย และอะแดปเตอรห์ลายแบบ
• ซอ็กเกต็ตัง้แต่ 4 มม. ถงึ 34 มม.
• ซอ็กเกต็ลกึตัง้แต่ 7 ม. ถงึ 19 มม.

8766196 ชดุซอ็กเกต็ Bahco S103 103 ชิน้ 1/4; ไดรฟ์
หกเหลีย่ม 1/2 นิ้ว

S103

ประแจเฟืองผสม RS Pro 24 มม.,  
ยำว 325 มม.
• ประแจเฟืองผสมหน่วยเมตรกิ
• ผลติขึน้ตาม ANSI จากเหลก็วาเนเดยีมโครเมยีม
• ผวิส�าเรจ็โครเมยีมสวา่ง

487270 ประแจเฟืองผสม RS Pro 24 มม., ยาว 325 มม. 487270

กระเป๋ำคำดสะโพกส�ำหรบัช่ำงไฟฟ้ำ
• ตดิทีเ่ขม็ขดัและสวมรอบเอว พรอ้มกบัทีจ่บั
• วสัดโุพลเีอสเตอรบุ์นวม
• สายรดัเอวปรบัได้
• ชอ่ง / กระเป๋าดา้นใน 
• ชอ่งดา้นนอกขนาดใหญ่

4235834 กระเป๋าเครือ่งมอืโพลเีอสเตอรม์ซีปิ Plano 300 มม. 
x 150 มม. x 220 มม. 

PL545T

ชดุไขควงหวัหกเหล่ียมแขนยำวรปูตวั L 
Allen 22 ช้ิน
• ชดุไขควงหวัหกเหลีย่มรปูตวั L พรอ้มดไีซน์หวับอลจากแบรนด ์
Allen

• ผลติขึน้ภายในคา่ความคลาดเคลือ่นของขนาดทีแ่น่นอน จงึใชง้าน
ไดอ้ยา่งแมน่ย�าพอดี

• หมนุ 270 องศา จากนัน้หยดุอยา่งมัน่คงเพือ่แรงบดิทีม่ากขึน้
• สรา้งจากนิกเกลิโครเมยีมโมลบิดนีมั เหลก็กลา้ทีม่คีวามแขง็
แรงดเียีย่ม

• ผวิส�าเรจ็ชบุรมด�า

7687124 ชดุไขควงหวัหกเหลีย่มแขนยาวรปูตวั L Allen 22 ชิน้ 56192

ชดุไขควงอปุกรณ์ FatMax 6 ช้ิน

• ปลายทัง้สองขา้งมสีเีพือ่ใหร้ะบุไดง้า่ย
• หลอ่ทีจ่บัตดิกบัแทง่
• แทง่วาเนเดยีมโครเมยีม
• ปลายรปูโดมเรยีบเพือ่ใหห้มนุไดเ้รว็

6658361 ชดุไขควงความแมน่ย�าสงู 6 ชิน้ Stanley  0-65-492

ชดุไขควงไฟฟ้ำ Facom 8 ช้ิน

• Protwist มแีรงบดิทีด่เียีย่มและชว่ยใหข้นัไดอ้ยา่งรวดเรว็
• การจบัถอือยา่งเป็นธรรมชาตใิหค้วามสะดวกสบายแก่ผูใ้ชง้าน
• สว่นปลายเขา้สมัผสักบัน็อตไดด้ทีีส่ดุในรุน่เดยีวกนั
• ไขควงแต่ละตวัผา่นการทดสอบแยกกนัที ่10,000V นาน 10 วนิาท ี 
ส�าหรบัความกงัวลดา้นความปลอดภยั

• จดัสง่มาในกลอ่ง

7947741 ชดุไขควงไฟฟ้า Facom 8 ชิน้ MOD.A1VE

ถงุมือไนไตรชนิดใช้แล้วท้ิง Ansell 7.5 M 
ไม่มีแป้ง สีเขียว x 100
• วสัดไุนไตร
• ระยะเวลาในการตา้นทานสารเคมต่ีางๆ นานขึน้
• ตา้นทานการเจาะดกีวา่ถุงมอืยางคลา้ยกนั 4 เทา่
• ทนทานกวา่ถุงมอืนีโอพรนีคลา้ยกนั 3 เทา่
• ปราศจากความเสีย่งส�าหรบัผูท้ีเ่ป็นโรคภมูแิพป้ระเภท 1 เพราะ
ไมม่ยีาง

• จบัถอืไดแ้น่นในสภาพเปียกหรอืแหง้

2616736 ถุงมอืไนไตรชนิดใชแ้ลว้ทิง้ Ansell 7.5 - M ไมม่ี
แป้ง สเีขยีว x 100

92-600/075



Discover more at18 19th.rs-online.com

เครือ่งมือซ่อมบ�ำรงุและวสัดส้ิุนเปลือง

ชดุเครือ่งมือและกล่องเครือ่งมือ

อปุกรณ์บดักรีและถอดบดักรี

ชดุไขควงส�ำหรบัวิศวกร RS Pro 9 ช้ิน
• ชดุไขควงทีม่ทีีจ่บันุ่มเพือ่ความสบายในขณะบดิ
• ชดุไขควง Torx® 9 ชิน้ T6 ถงึ T30
• เหลก็กลา้ชบุแขง็ทีผ่า่นการพน่ขดัผวิดว้ยสงักะสแีละเคลอืบผวิ
ส�าเรจ็ดว้ยแลกเกอร์

• จดัสง่มาในกระเป๋าซปิ
• จ�านวนชิน้ในชดุ: 9

4992408 ชดุไขควงส�าหรบัวศิวกร 9 ชิน้ แบรนด ์RS Pro 4992408

ชดุดอกเคำเตอรซิ์งค ์RS Pro 6 ถึง  
20 มม. 6 ช้ิน
• ส�าหรบัขนัดว้ยมอืหรอืใชก้บัไขควงไฟฟ้า
• ในชดุประกอบดว้ย 6, 8, 10, 12, 16 และ 20 มม. อยา่งละหน่ึง       

2485576 ชดุดอกเคาเตอรซ์งิค ์RS Pro 6 → 20 มม. 6 ชิน้ 2485576

กระเป๋ำเครือ่งมือโพลีเอสเตอรมี์ซิป 
Facom 460 มม. x 150 มม. x 350 มม.
• กระเป๋าเครือ่งมอือเนกประสงคข์นาดกะทดัรดัและน�้าหนกัเบา
• มขีนาดใหญ่พอส�าหรบัการขนยา้ยเครือ่งมอืหรอืแมก้ระทัง่ 
แล๊ปท๊อปอยา่งปลอดภยั

• ชอ่งใสข่องภายนอกและภายในเพือ่ใหห้ยบิใชไ้ดง้า่ยและรวดเรว็
ขณะท�างาน

• แขง็แกรง่ ทนทาน และออกแบบมาเพือ่ความคงทนและความอยู่
รอดทา่มกลางอนัตรายภายในไซตก่์อสรา้ง

• สายคลอ้งไหลเ่พิม่ความ
ปลอดภยั

8292910 กระเป๋าเครือ่งมอืโพลเีอสเตอรม์ซีปิ Facom  

460 มม. x 150 มม. x 350 มม.
BS.TLBPB

เครือ่งบดักรี Weller WD 1000, 230V, ปลัก๊ 
UK, +50°C ถึง +450°C
• เครือ่งจา่ยไฟฟ้าควบคมุดว้ยไมโครโปรเซสเซอร์
• ความแมน่ย�าของอุณหภมูริะดบัสงูสดุและพฤตกิรรมการปรบั
อุณหภมูแิบบไดนามกิดทีีส่ดุ

• จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่ชว่ยใหแ้สดงขอ้มลูไดช้ดัเจนและ
จดัการไดง้า่ย

• สามารถก�าหนดอุณหภมูคิงทีส่ามแบบดว้ยปุม่อุณหภมูิ
• ฟงักช์นัปรบัเทยีบทีอ่อกแบบเอง, ตัง้โปรแกรมการลดอุณหภมูไิด,้ 
ฟงักช์นัอนิเตอรล์อ็ค, 
ID ระยะไกลส�าหรบั
การใชง้าน ISO

5102022 เครือ่งบดักร ีWeller WD 1000, 230V, ปลัก๊ UK, 
+50°C ถงึ +450°C

T0053402399

ตะกัว่บดักรี 0.71 มม. Multicore, 
จดุหลอมเหลว +179°C, ตะกัว่ 36%, ดีบกุ 
62%, เงิน 2%, 500 ก.
• บดักรดีบุีก/ตะกัว่ทีม่กีารเปลีย่นแปลงขณะหลอมเหลวรวดเรว็
อยา่งยิง่ (ยเูทคตกิ) และเหมาะทีส่ดุส�าหรบัการซ่อมแซมบอรด์
ทีผ่ลติขึน้มา

• สามารถลดความเสยีหายจากความรอ้นต่อชิน้สว่นใหเ้หลอืน้อย
ทีส่ดุเน่ืองจากอุณหภมูทิีต่�่ากวา่

• ฟลกัซ ์Ersin® 5 แกน
• % ของดบุีก (Sn): 62
• % ของตะกัว่ (Pb): 36
• % ของเงนิ (Ag): 2
• จดุหลอมเหลวโดยประมาณใน
หน่วย °C: 179

551671 ตะกัว่บดักร ี0.71 มม. Multicore, จดุหลอมเหลว +179°C, 
ตะกัว่ 36%, ดบีุก 62%, เงนิ 2%, 500 ก.

291336

กระเป๋ำเครือ่งมือพลำสติก เน้ือผำ้
ทนทำนแบบมีซิป Stanley  
500 มม. x 330 มม. x 310 มม.
• กระเป๋าเครือ่งมอืแขง็แรง Stanley FatMax® ทีม่ชีอ่งเกบ็ของ
ภายในและภายนอกหลายชอ่ง

• สายคลอ้งไหลบุ่นวม
• ทีจ่บัท�าจากยาง
• พืน้กระเป๋าโพลพีรอพลินีกนัน�้า
• ผา้ดเีนียร ์600 x 600

7769923 กระเป๋าเครือ่งมอืพลาสตกิ เน้ือผา้ทนทานแบบมซีปิ 
Stanley 500 มม. x 330 มม. x 310 มม.

FMST1-70749

แถบเชด็ตะกัว่ชนิดไมต้่องท�ำควำมสะอำด 
1.5 ม. Chemtronics, กว้ำง 5.3 มม.
• แถบเชด็ตะกัว่บรรจอุยูใ่นหลอดดา้ยชนิดกระจายไฟฟ้าสถติ
• ลดระยะเวลาซ่อมงาน / ซ่อมแซมลงไดม้าก
• ลดความเสีย่งของการเกดิความเสยีหายต่อบอรด์ใหเ้หลอืน้อย
ทีส่ดุ

• ฟลกัซช์นิดไมต่อ้งท�าความสะอาด ท�าจากสารอนิทรยี ์ไรเ้ฮไลด ์
ไมก่ดักรอ่น ซึง่ไดจ้ดสทิธบิตัรไวแ้ลว้

• แถบเชด็ตะกัว่ BGA ออกแบบมาเพือ่ขจดัตะกัว่ออกจากแผน่และ
ชปิ BGA

• ความยาวแกนมว้น 1.5 
หรอื 3 ม.

3143302 แถบเชด็ตะกัว่ชนิดไมต่อ้งท�าความสะอาด 1.5 ม. 
Chemtronics, กวา้ง 5.3 มม.

60-6-5

ชดุ VDE 7 ช้ิน
• ชดุเครือ่งมอืชา่งไฟ ประกอบดว้ยคมี ไขควง และเครือ่งทดสอบ
แรงดนัไฟฟ้า

• คมี VDE ชนิดขอ้ต่อซอ้นทบั
• ใบมดีไขควงท�าใหเ้ป็นสทีองแดงดว้ยเหลก็วาเนเดยีมโครเมยีม
• มทีีจ่บั VDE แน่นตามหลกัสรรีศาสตร์
• มาพรอ้มกบัเคสพลาสตกิทีม่ฝีาพบัใส่

473350 ชดุเครือ่งมอืชา่งไฟ RS Pro VDE/1000 V 7 ชิน้ 473350

ชดุไขควงส�ำหรบัวิศวกร  
Wiha Tools 6 ช้ิน
• ไขควงเวริก์ชอ็ปตาม DIN
• ใบมดีโคง้มนผลติจากเหลก็โครมวานาเดยีมโมลบิดนิัม่ ชบุแขง็ทัง้
ชิน้ และเคลอืบโครเมยีมดา้น

• ทีจ่บั SoftFinish® หลายสว่นเพือ่ใหถ่้ายโอนก�าลงัไดส้งู

3426871 ชดุไขควงส�าหรบัวศิวกร Wiha Tools 6 ชิน้  07152
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สำยเคเบิล YY 7 แกน ÖLFLEX CLASSIC 
110 เปลือก PVC โพลีไวนิลคลอไรดช์นิด
ไม่กนัสญัญำณรบกวน, OD 8 มม.,  
CSA 1 มม.², 17AWG
• เสน้ลวดทองแดงชัน้ดี
• หุม้ฉนวนตวัน�าดว้ย PVC พเิศษ สายสดี�า ตวัเลขสขีาว และสายดนิสี
เขยีว/สเีหลอืง

• ปลอกหุม้ดา้นนอกท�าจาก PVC พเิศษ, 
RAL 7001 สเีทาเงนิ, ทนไฟ

• โดยทัว่ไปทนต่อน�า้มนัและผลติภณัฑ์
เคมบีางชนิดทีอุ่ณหภมูหิอ้ง

• เหมาะส�าหรบัการใชง้านในทีแ่หง้และชืน้
• แขง็แรงและทนต่อการดดังอ

7874088
สายเคเบลิ YY 7 แกน ÖLFLEX CLASSIC 110 เปลอืก 
PVC โพลไีวนิลคลอไรดช์นิดไมก่นัสญัญาณรบกวน, OD 
8 มม., CSA 1 มม.², 17 AWG

1119207

สำยโคแอก็เชียล RG58C/U, RG58

• ตวัน�าแบบเกลยีวทองแดงเคลอืบดบุีก 18 มม.
• ฉนวนโพลเีอทธลินีทบึ
• เกลยีวทองแดงเคลอืบดบุีก
• หุม้ดว้ย PVC

5218436
สายโคแอก็เชยีล Belden RG58C/U สี
ด�า, ประเภทควนัน้อยปราศจากฮาโลเจน 
(LSZH), 100 ม. 

MRG5801.10100

สำยเคเบิลโคแอกเชียล URM70

• ตวัน�าแบบเกลยีวทองแดงลว้น 7/0.19 มม.
• ฉนวนโพลเีอทธลินีทบึ
• เกลยีวทองแดงลว้นและหุม้ดว้ย PVC สดี�า

5218199 สายเคเบลิโคแอกเชยีล Belden สดี�า, เปลอืก PVC 
โพลไีวนิลคลอไรด ์URM70 

URM70.10100

ท่ีรดัสำยเคเบิลแบบปลดออกไมไ่ด้ท�ำจำก
ไนลอนสีด�ำ RS Pro, 380 มม. x 7.6 มม.
• คณุภาพสงู
• ใชง้านไดห้ลากหลาย
• รอ้ยเขา้รงูา่ย
• มจี�าหน่ายในสดี�าและสธีรรมชาตใินหลากหลายขนาด
• ดบัไฟไดเ้องตามระดบั UL94V-2

233493 ทีร่ดัสายเคเบลิแบบปลดออกไมไ่ดท้�าจากไนลอนสดี�า RS 
Pro, 380 มม. x 7.6 มม.

233493

สำยเคเบิลส�ำหรบังำนอตุสำหกรรม 
Alpha Wire 15 แกน ชนิดไมก่นัสญัญำณ
รบกวน PVC สีเทำ 0.81 มม.² CSA, 30 ม.
• สายเคเบลิส�าหรบังานอุตสาหกรรมหลายตวัน�า โดยมตีวัน�า
แบบเกลยีวทองแดงเคลอืบดบุีก หุม้ฉนวน PVC และแจก็เกต็ 
PVC ลอ้มรอบ

• ออกแบบมาส�าหรบัการควบคมุและการประมวลผล การสือ่สาร 
การจดัท�าเครือ่งมอื และระบบเสยีง

• ตวัน�าแบบเกลยีวทองแดงเคลอืบ
ดบุีกทีต่า้นทานการกดักรอ่น

• หุม้ฉนวน PVC
• แจก็เกต็ PVC

8282370
สายเคเบลิส�าหรบังานอุตสาหกรรม Alpha Wire 
15 แกน ชนิดไมก่นัสญัญาณรบกวน PVC สเีทา 
0.81 มม.² CSA, 30 ม.

1898/15C SL005

สำยรดัเคเบิลชนิดบนัไดสแตนเลสสตีล 
316 RS Pro สีเมทลัลิค, 300 มม. x 7 มม.
• สายรดัเคเบลิสแตนเลสสตลี 316 ชนิดบนัไดส�าหรบังานทางทะเล 
มจี�าหน่ายทัง้ทีม่หีรอืไมม่กีารเคลอืบโพลเีอสเตอร-์อพีอ็กซี่

• แขง็แรงทนทานอยา่งยิง่
• ยดืหยุน่
• พืน้ผวิภายในเรยีบ ไมท่�าใหเ้กดิความเสยีหายต่อชดุเคเบิล้
• ดไีซน์แบบลอ็คเอง

121624 สายรดัเคเบลิชนิดบนัไดสแตนเลสสตลี 316 RS Pro สเีมทั
ลลคิ, 300 มม. x 7 มม.

121624

สำยไวรร่ิ์ง (Hook-Up Wire) แกนเดียว 
Alpha Wire UL1007 สีขำว, 0.81 มม.² 
CSA , 300V 15A 18AWG, 304 ม.
• ตา้นทานการกดักรอ่นไดด้ี
• ดไีซน์แบบฝอยน้อยเพือ่ใหจ้ดัการ ปลอก และเขา้หวัสายไดง้า่ย
• คณุสมบตัทินไฟ
• ฉนวนพวีซีี
• ตวัน�าแบบเกลยีวทองแดงเคลอืบ
ดบุีกแขง็

• มจี�าหน่ายในหลายสสีนัเพือ่ให้
แยกแยะไดง้า่ย

1242558
สายไวรร์ิง่ (Hook-Up Wire) แกนเดยีว Alpha Wire 
UL1007 สขีาว, 0.81 มม.² CSA , 300 V 15 A 
18 AWG, 304 ม.

3055 WH001

สำยเคเบิลส�ำหรบังำนอตุสำหกรรม  
RS Pro 1 คู่
• ตวัน�าแบบเกลยีวทองแดงเคลอืบดบุีกหน่ึงคู ่10 / 0.254 มม. 
(20 a.w.g.) หุม้ฉนวนดว้ย PVC บดิเขา้ดว้ยกนั และครอบดว้ย
เปลอืกนอกสเีขา PVC

• ความจ:ุ 77pF/m ทีก่�าหนดไว้
• ชว่งอุณหภมู:ิ -20°C ถงึ +70°C

8124671 สายเคเบลิส�าหรบังานอุตสาหกรรม RS Pro 1 คู่ 8124671

เครือ่งมือตดัสำยไฟประเภททแยง ควำม
ยำวโดยรวม 250 มม., ขนำดกำรตดั  
4.6 มม.
• คมตดัแมน่ย�า
• ขากรรไกรเหลก็วาเนเดยีมโครเมยีม
• ทีจ่บัหุม้ฉนวนจุม่พลาสตกิ
• คณุสมบตัทิางกลและทางไฟฟ้าดเียีย่มในชว่งอุณหภมู ิ-25°C 
ถงึ +70°C

• ผา่นการทดสอบที ่10,000V
• ความแขง็ของคมตดัอยูท่ี ่62 HRC
• ปกป้องผูใ้ชจ้ากการสมัผสัโดยบงัเอญิ
และการวาบไฟ

2972008 เครือ่งมอืตดัสายไฟประเภททแยง ความยาวโดย
รวม 250 มม., ขนาดการตดั 4.6 มม.
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แสงไฟและอปุกรณ์จ่ำยไฟ

Igus 2400, โซ่เคเบิลส�ำหรบัเดินสำย
เคเบิล Igumid G สีด�ำ e-chain
• โซ่ส�าหรบัการใชง้านต่างๆ
• หมดุขนาดใหญ่เพือ่อายกุารใชง้านยาวนาน
• สว่นภายในราบเรยีบเพือ่อายกุารใชง้านของสายเคเบลิทีย่าวนาน
• สว่นภายนอกกนัสิง่สกปรก (ทอ่ทีปิ่ดสนิททกุจดุเทา่นัน้)
• จดุเสยีบเรยีวเลก็ลงเพือ่ใหป้ระกอบไดง้า่ย
• มโีซ่ยาว 1 ม. ใหม้า

7202913
Igus 2400, โซ่เคเบลิส�าหรบัเดนิสายเคเบลิ 
Igumid G สดี�า e-chain, W57 (ภายใน) มม.,  
73 (ภายนอก) มม. x

2400.05.100

อปุกรณ์ท�ำเครือ่งหมำยสำยเคเบิลแบบ
ไรทอ์อน

• มาพรอ้มกบัมว้นจา่ย 
• มปีากกามารก์เกอรช์นิดลบไมอ่อกมาให้
• เครือ่งจา่ยเป็นพืน้ผวิแบนมัน่คง
• สามารถน�ามาใชส้�าหรบัการระบุสายไฟ 
สายสญัญาณขอ้มลูโทรศพัทโ์คแอก็ซ ์
สายไฟฟ้า และทอ่ทอดสายไฟฟ้า

179443
เทปเตมิอุปกรณ์ท�าเครือ่งหมายสายเคเบลิมกีาว
แบบไรทอ์อน 3M, 6 → 35 มม. ท�าเครือ่งหมาย
ได ้70 ครัง้ 

SLW-R

รำงเกบ็สำยไฟชนิดโปรง่ช่องแคบ Noryl 
สีเทำ Betaduct แผงรำงเกบ็สำยไฟมีช่อง
• ปรบัปรงุรปูลกัษณ์ของแผงทีม่สีายเคเบลิโผลอ่อกมาในต�าแหน่ง
ทีด่ทีีส่ดุ

• เหมาะอยา่งยิง่ส�าหรบัการใชง้านในสภาพแวดลอ้มทีเ่ป็นอนัตราย
และไมเ่ป็นมติร

• มจี�าหน่าย 15 ขนาด
• ระยะหา่งของชอ่ง: 10 มม., ความกวา้งของชอ่ง: 4 มม., ตาขา่ย: 
6 มม.

• วธิกีารตดิยดึทีแ่นะน�า: หมดุย�า้
หรอืแหวนรองของ Betaduct  
ชว่งอุณหภมูใินการท�างาน: 
-25°C ถงึ +90°C

7512519
รางเกบ็สายไฟชนิดโปรง่ชอ่งแคบ Noryl สเีทา 
Betaduct แผงรางเกบ็สายไฟมชีอ่ง,  
ก 50 มม. x ล 75 มม., ย 2 ม.

20470054

Petzl E78 PIXA 1 E78AHB 2, 2 x AA, 
ไฟฉำย LED แบบสวมหวั, ATEX, 60lm,  
สีด�ำ, เขตพืน้ท่ีอนัตรำย 2/22
• ATEX อนุมตัใิหใ้ชใ้นสภาพแวดลอ้มเขต 2 (แก๊ส) และเขต 22 (ฝุน่)
• ความสวา่งของไฟฉายแบบสวมหวัคงทีแ่มใ้นขณะทีแ่บตเตอรี่
ก�าลงัลดลงเรือ่ยๆ

• แขง็แกรง่มาก ทนต่อการตกหลน่ (2 ม.) และการบดขยี ้(80 กก.)  
ไดด้เียีย่ม

• ทนต่อสารเคมี
• หวัหลอดไฟหมนุ 90 องศา พรอ้มกบัแผน่หมนุในตวั
• แถบคาดศรีษะปรบัไดต้ามความสะดวกสบาย ถอดออกไดอ้ยา่ง
งา่ยดายเพือ่น�าไปซกั 
ระดบั IP67 และกนัน�้าลกึ 
1 ม. (นาน 30 นาท)ี

8697463
Petzl E78 PIXA 1 E78AHB 2, 2 x AA, ไฟฉาย 
LED แบบสวมหวั, ATEX, 60 lm, สดี�า, เขตพืน้ที่
อนัตราย 2/22

E78AHB 2

อปุกรณ์จ่ำยไฟขนำดจ๋ิวติดตัง้บนรำง 
DIN สวิตชโ์หมด, ±15VDC, 1A
• อุปกรณ์จา่ยไฟขนาดจิว๋ส�าหรบัการใชง้านเทคโนโลยกีารวดัและ
การควบคมุ

• เทคโนโลยกีารเชือ่มต่อ Service Friendly
• คอนเนคเตอรแ์บบใชป้ลัก๊ COMBICON แบบมรีหสั

6657784 อุปกรณ์จา่ยไฟขนาดจิว๋ตดิตัง้บนราง DIN สวติช์
โหมด, ±15V dc, 1A

2938743

ไฟ LED ส่องตูเ้กบ็ของ 9W PowerLED, 
24VDC, 6000 ถึง 6500K

• ตดิตัง้งา่ย ก�าหนดต�าแหน่งไดห้ลายแบบ
• ปกป้องการสลบัขัว้
• เชือ่มโยงเขา้ดว้ยกนัไดง้า่ย อนุญาตใหต่้อระบบไฟยาว 4 เมตร
จากไดรเวอร ์1 ตวั

• อลมูเินียมอดัขึน้รปูทนทาน พรอ้มทัง้จดุทีต่ดิตัง้ใหพ้อดไีดง้า่ย 
เหมาะส�าหรบัการใชง้านแบบ 24VDC

• เทคโนโลยจีา่ยไฟฟ้าทีส่ม�่าเสมอ เพือ่ใหแ้น่ใจวา่แสงจะออกมาดู
สมดลุทัว่ทกุจดุทีต่ดิตัง้

7868979 ไฟ LED สอ่งตูเ้กบ็ของ 9 W PowerLED, 24 V dc, 
6000 → 6500K

CON510

อปุกรณ์จ่ำยไฟติดตัง้บนแผงรำง DIN แบบมี
ควำมเสถียร 1 เอำตพ์ตุ, 24VDC, 10A SITOP
• ดไีซน์บางเฉยีบ ใชพ้ืน้ทีน้่อยบนราง DIN
• สลบัชว่งอตัโนมตั ิ120 / 230 VAC
• ประสทิธภิาพสงูส�าหรบัเครือ่งจกัระบบอตัโนมตัทิีม่อุีปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์

24V หรอื 12VDC
• ความสามารถในการโอเวอรโ์หลดสงูส�าหรบัการโหลดทีต่อ้งการพลงังานสงู
• ก�าลงัเพิม่เตมิมากกวา่กระแสไฟฟ้าทีก่�าหนด 1.5 เทา่เป็นเวลา 5 วนิาท/ีนาที

ส�าหรบัการโอเวอรโ์หลดชว่งสัน้ๆ
• อุปกรณ์จา่ยไฟสามารถจดัการกบัก�าลงัไฟฟ้า 

120% ของระดบัทีก่�าหนดไวไ้ดอ้ยา่งต่อเน่ืองใน
อุณหภมูแิวดลอ้มสงูสดุ 45°C

• ประสทิธภิาพระดบัสงู โดยทีส่ญูเสยีความรอ้น
น้อยทีส่ดุในตูค้วบคมุ

7767729 อุปกรณ์จา่ยไฟตดิตัง้บนแผงราง DIN แบบมคีวาม
เสถยีร 1 เอาตพ์ตุ, 24V dc, 10A SITOP

6EP1334-
2BA20

Peli StealthLite 4 x AA, ไฟฉำยซีนอน, 
ABS, 45lm, สีด�ำ

• มตีวัเครือ่งเรซนิทีท่นทาน กนัการกดักรอ่น และทนต่ออุณหภมูิ
สดุขดี

• หลอดไฟซนีอนชว่ยเพิม่ความสวา่งของล�าแสงจนเจาะควนั หมอก 
และฝุน่ละอองหนาได้

• ไฟฉายจุม่น�้าได้
• หลอดไฟสะทอ้นแสงดเียีย่มเพือ่ใหไ้ดล้�าแสงทีส่วา่งไมบ่านออก
• ดไีซน์ป้อนกนัการหมนุกลิง้
• เปิดสวติชด์ว้ยมอืเดยีวได้
• เลนสโ์พลคีารบ์อเนต

2828872 Peli StealthLite 4 x AA, ไฟฉายซนีอน, 
ABS, 45 lm, สดี�า

2400-010-110E

อปุกรณ์จ่ำยไฟติดตัง้บนแผงรำง DIN สวิตช์
โหมด 120W, 24VDC, ขนำด 4.3 ถึง 5A
• ขอบเขตการเลอืกอนิพตุแบบกวา้ง
• กระแสพุง่เขา้ต�่าสดุ
• อนุญาตใหส้�ารองพลงังาน 20% สงูสดุ 45°C แบบต่อเน่ือง
• ขัว้ต่อสกรขูนาดใหญ่
• CS10.242 มกีารแกไ้ขตวัประกอบก�าลงัไฟฟ้าตาม EN61000-3-2 
DC-ok LED

6700646 อุปกรณ์จา่ยไฟตดิตัง้บนแผงราง DIN สวติชโ์หมด 
120W, 24V dc, ขนาด 4.3 → 5A

CT5.241

• เหมาะทีส่ดุส�าหรบัใชใ้นอุตสาหกรรมอาหารและสภาพแวดลอ้ม
หอ้งปลอดเชือ้ พรอ้มทัง้ท�าความสะอาดไดง้า่ย

• หลงัคาลาดเอยีง 30°
• ขอบหลงัคายืน่ออกมา
• มมุขอบพบัประตมูน
• ซลีซลิโิคนสนี�้าเงนิทนทาน
• ดไีซน์บานพบัภายใน
• ชอ่งเสยีบลอ็คและลกูเบีย้วเป็นสแตนเลส

กล่องผนัง HD IP66, สแตนเลส 304,  
สีเทำ, 549 x 390 x 210 มม.

6684893 กลอ่งผนงั HD IP66, สแตนเลส 304, สเีทา,  
549 x 390 x 210 มม.

1306600

กล่อง และ อปุกรณ์เสริม

กล่อง ABS Technobox, IP66, หุม้ฉนวน, 
161 x 161 x 80 มม.
• หลอ่ขึน้จาก ABS ทนทาน (UL94 HB), RAL 7035 สเีทาออ่น
• ฝาปิดรน่เขา้ส�าหรบัตดิตัง้แผงปุม่กดเมมเบรนหรอืฉลากสนิคา้
• ปุม่สกรภูายในฝาปิดและฐานส�าหรบัตดิตัง้ PCB, เทอรม์นิอล, 
แผน่รอง ฯลฯ

• การตดิตัง้บนผนงัแบบซ่อนผา่นชอ่งยดึฝาปิด
• หุม้ฉนวนเตม็ชิน้ตาม VDE 100 
ระดบั IP66

5363463 กลอ่ง ABS Technobox, IP66, หุม้ฉนวน,  
161 x 161 x 80 มม.

220.160.000

กล่องผนัง Spacial S3D IP66, เหลก็กล้ำ, 
สีเทำ, 600 x 400 x 200 มม.
• ระดบั IP66
• ทนต่อแรงกระแทกจากภายนอก: IK10
• ประตแูบบถอดออกและพลกิกลบัดา้นไดง้า่ย มคีวามหนาเป็น
สองเทา่ที ่20 มม. เมือ่พบัทบกนั เพือ่ความแขง็แกรง่ทีด่เียีย่ม
และมมุเปิด 120°

• กลอ่งมาพรอ้มกบัลอ็คบารค์ู ่3 มม.
• ตดิตัง้บนผนงั น�าโดย 4 ร ูØ10
• ผวิส�าเรจ็ทาผงโพลเีอสเตอร ์100% 
สมัผสัขรขุระ, สเีทาออ่น RAL 7035

7018427 กลอ่งผนงั Spacial S3D IP66, เหลก็กลา้,  
สเีทา, 600 x 400 x 200 มม.

NSYS3D6420P

ท่ีจบัผิวด้ำนไนลอนสีด�ำ RS Pro
• พอลเิอไมดส์ดี�า
• ยดึดว้ยน็อตหกเหลีย่ม M6 เพือ่ป้องกนัไมใ่หข้นัออกจากดา้น
นอกได้

456490 ทีจ่บัผวิดา้นไนลอนสดี�า RS Pro, 140 มม. x 40 มม. x 
28 มม. 120 มม.

456490

บำรผ์ลกั RS Pro
• เลอืกใชฟ้งักช์นัเปิดประตคูา้งไวไ้ด้
• เมือ่ไดร้บัมาตอนแรกจะเป็นแบบถนดัซา้ยหรอืถนดัขวา แต่
สามารถสลบัไดใ้นสถานทีท่�างาน

• แผน่รบักลอนประตอูเนกประสงคส์�าหรบัการใชง้านกบัประตเูดยีว
และประตบูานคูแ่บบบานบงัใบ 

• สามารถตดิตัง้บนพืน้ผวิหรอืเซาะลงในกรอบไม้
• ผา่นการทดสอบสเปรยเ์กลอื 
240 ชัว่โมง

• แผน่รบักลอนประตอูเนกประสงค์
แบบเซาะ / ตดิตัง้บนพืน้ผวิ

7491901 บารผ์ลกั RS Pro 7491901

บำนพบั PC, 50 มม. x 50 มม. x 6 มม.
• บานพบัแบบสกรยูดึ
• โพลคีารบ์อเนตสดี�า PA6/GF 30%
• ขาสแตนเลส
• เปิดไดก้วา้ง 180°

2834085 บานพบั PC, 50 มม. x 50 มม. x 6 มม. 2834085

ตวัยึดแม่เหลก็สงักะสี ฉีดขึน้รปู ติดตัง้
ด้วยสกร ูส่ีเหล่ียม RS Pro, 8 กก.

• มตีวัยดึแบบขัว้แมเ่หลก็โลกใหพ้รอ้มกบัแผน่รองครบชดุ
• ตวัยดึตอ้งใชส้กร ู3.5 มม.
• อุณหภมูใินการท�างานสงูสดุ: 80°C
• โครงสรา้งโลหะผสมสงักะสี
• แรงยดึ: 8 กก.

2937869 ตวัยดึแมเ่หลก็สงักะส ีฉดีขึน้รปู ตดิตัง้ดว้ยสกร ู
สีเ่หลีย่ม RS Pro, 8 กก.

2937869

สแตนเลส สลกัสแตนเลสแบบดนัขึน้ลง,  
บบโหลดสปริง, แรงตึงขณะท�ำงำน 
190lbf , 67 x 52 x 19 มม.
• สลกัจะดงึแผงทัง้ 2 เขา้หากนัดว้ยแรงหนีบเหนือศนูย์
• เลือ่นไดไ้กล 12 มม. การใชง้านสลกัจงึหลากหลายและมคีวาม
อเนกประสงค์

• ยดึดว้ย M4
• สปรงิยบุเขา้ทีซ่่อนอยูช่ดเชยความไมส่ม�่าเสมอของรตูดิตัง้ ความ
แปรปรวนของแผง และชดุปะเกน็สงูสดุ 17 มม.

• มเีหลก็กลา้หรอืสแตนเลสเคลอืบผงสดี�าจ�าหน่าย
• มแีผน่รบักลอนประตใูห้

2888262 สแตนเลส สลกัสแตนเลสแบบดนัขึน้ลง, แบบโหลด
สปรงิ, แรงตงึขณะท�างาน 190lbf, 67 x 52 x 19 มม.

K2-99-21-51

สลกัสแตนเลสแบบดนัขึน้ลง, ลอ็คได้, 
ไม่มีลอ็คให้, แบบโหลดสปริง, แรงตึงขณะ
ท�ำงำน 30 กก. ควำมตึง, 53 x 35 x 17 มม.
• สลกัปรบัความคลาดเคลือ่นไดข้นาดกะทดัรดั
• ดไีซน์คลา้ยกนักบัรุน่ปรบัความคลาดเคลือ่นได ้แต่มขีนาดเลก็กวา่
• คา่ความคลาดเคลือ่นของการวางต�าแหน่งกวา้งดว้ยกลไกสปรงิ
• ดไีซน์ป้องกนัความผดิพลาดจากการยดืขอ้ต่อมากเกนิไป
• แรงตงึขณะท�างาน: 20 kgf, สงูสดุ 30Kgf
• ใชส้กร ูM4 4 ตวัส�าหรบั
ตดิยดึ

2064652
สลกัสแตนเลสแบบดนัขึน้ลง, ลอ็คได,้ ไมม่ลีอ็ค
ให,้ แบบโหลดสปรงิ, แรงตงึขณะท�างาน 30kgf, 
53 x 35 x 17 มม.

40008 IB

Savigny



แสกน QR code ท่ีน่ี 

เพ่ือเลือกชมผลิตภณัฑ์

อ่ืนๆจำก RS

ต้องกำรใบเสนอรำคำใช่ไหม  

ติดต่อเรำในวนัน้ีเพ่ือดวู่ำคณุจะประหยดัได้เท่ำไหร:่

+662 648 6868  
onlinehelp.TH@rs-components.com 

ประหยดัสดุๆ ด้วยบริกำร
ใบเสนอรำคำจำกเรำ

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


