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Obsah čísla
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o jeho výjimečných vlastnostech,

Profesionální odvíječe kabelů
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ale také o tom, že i kabel je mož-

domovů, ale i výstavby nových

situací. Protahování kabelů je
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Benning IT 105

domů. Ne každý se na tyto situace

vážně hračka!

těší, ale máme dobrou zprávu –

Protahovací pistole RT 2008

Závěrem bych rád zmínil skutečnost, že si produkty můžete

Multifunkční tester instalací

Theben TimeGuard
Ekonomická řada čidel pohybu

dokážeme je alespoň zpříjemnit.

stejné značky pak způsobila

(po telefonické domluvě) osobně
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prohlédnout a vyzkoušet v našem

Runpotec CW 800 E

telem prací, v našem portfoliu na-

velké vzdálenosti – přesvědčete se

showroomu v centrále společnosti

Extra silný naviják kabelů

jdete mnoho zajímavých produktů

na YouTube. V tomto občasníku

v Praze 9-Vysočanech nebo na

od renomovaných výrobců, které

vám představujeme další skvěle

prezentačních dnech u našich

v České republice a na Slovensku

promyšlené novinky této mladé

velkoobchodních partnerů.

zastupujeme.

inovátorské firmy z Rakouska.

Elektroinstalatéři dlouhodobě
oceňují prakticky nezničitelná

Určitě doporučuji shlédnout
video o flexibilním pryžovém ka-

Příjemné čtení a krásné jaro!
Michal Dusil, odd. marketingu

Theben top3
Spínací hodiny s Bluetooth
A další: vychytávka RunpoFix, pryžový
kabel Titanex®, odvíječ kabelů Roll..profi
Jumborail aj.

TOP produkt
Profesionální odvíječe kabelů

Runpotec
XBoard
Dokonale kompaktní navíječ a odvíječ kabelových bubnů, to je XBoard od
firmy Runpotec. Je zvláště vhodný pro poškozené kabelové bubny.
Umožňuje nerušenou a efektivní práci s kabely bez zamotání. 5 pogumovaných nožiček zajišťuje neklouzající a bezpečné stání, zároveň chrání povrchy
už hotových podlah. Díky odnímatelnému trnu lze použít pro kabelové
bubny s různými velikostmi otvorů. Nespornou výhodou XB 500 je možnost
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viz odkaz na další straně.
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odvíjení i dvou svazků najednou. Jeho praktické využití sledujte na videu,
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XBoard XB 300
Malý a kompaktní
XB 300 s průměrem 300 mm, je
vhodný pro všechny malé až střední
kabelové bubny. Vyznačuje se malou,
lehkou a plochou konstrukcí a přesto
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je zatižitelný až do 300 kg.
Obj. č. 10137

XBoard XB 500
Promyšlený do detailu
XB 500 s průměrem 500 mm, je vhodný pro všechny druhy kabelů a trubek
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(žilové vodiče, kabelové svazky, kabelové bubny, chráničky, lana aj.) a je
zatižitelný až do 800 kg! Výškově nastavitelné víko je dokonale zkonstruováno tak, aby volné kabely, kabelové svazky nebo trubky byly zabezpečeny
proti nekontrolovanému odvíjení.
Obj. č. 10136

On-line video

Ke stažení
Katalog Runpotec

XBoard video

Podrobné informace o sortimentu Runpotec najdete
v katalogu. Stahujte přes QR kód nebo pomocí
přímého odkazu: http://bit.ly/2EzuTqs

Prohlédněte si prezentační video na YouTube.
Otevřete přes QR kód nebo pomocí přímého
odkazu: https://youtu.be/2N28wMkAbl0

NOVINKA

Benning IT 105
Multifunkční tester instalací
Benning uvádí na trh multifunkční tester neporazitelný cenou i výkonem.
Je vhodný zejména pro bezpečnostně-technické zkoušky elektrických
zařízení podle IEC 60364 po jejich pořízení, změně nebo pro pravidelné opakující se zkoušky. Všechny měřicí funkce jsou snadno dostupné
jedním otočným přepínačem a přehledně zobrazeny na velkém grafickém
displeji s podsvícením. Měřicí přístroj je dodáván v robustním pevném
kufru spolu se zkušebními hroty s tlačítkem TEST, sadou měřicích kabelů
a krokosvorek, zkušebními kabely se zástrčkou s ochranným kontaktem,
řemenem přes rameno, bateriemi a kalibračním certifikátem.
Obj. č. 044105

Ke stažení
 Nízkoohmový odpor připojení ochranného vodiče
 Izolační odpor zkušebním napětím 250 V, 500 V a 1000 V
 Impedance smyčky bez vybavení chrániče se současným zobrazením chybového proudu
 Impedance kabelu vysokým zkušebním proudem se současným zobrazení zkratového proudu
 Zkouška chrániče, standardní a zpožděná sinusovým a pulzním zkušebním proudem
 Automatické měření vybavovací doby a vybavovacího proudu v náběhu
 Měření napětí a frekvence do 440 V
 Zkouška směru točivého pole v 3fázových sítích

Katalog Benning
Podrobné informace o testeru IT 105 najdete
v katalogu. Stahujte přes QR kód nebo pomocí
přímého odkazu: http://bit.ly/2tWMPVV
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 Potřebujete se zeptat? Volejte na tel. 266 090 711 nebo pište na adresu obchod@est-praha.cz

NOVINKA

TIP

TimeGuard

Runpotec CW 800 E

Ekonomická řada čidel pohybu

Naviják pro vodorovné tažení kabelů

Pohybová čidla (PIR senzory – pasivní infračervená čidla) jsou nejčas-

Tam, kde je potřeba velká tažná síla pro tažení jednoho nebo několika kabelů vodorovně, tam, kde by

těji využívána k automatickému a úspornému ovládání osvětlení ve

bylo potřeba deseti osob na tažení kabelu, stačí teď jen jedna osoba a naviják CW 800 E. Extra silný

vnitřních i venkovních prostorech, spínání ventilace, alarmů a dalších

naviják totiž vyvine tažnou sílu až 10 osob! Při rychlosti navíjení 4 m/min. vyvine sílu až 800 kg a při

elektrických zařízení, která mají být spouštěna na základě vyhodnocení

rychlosti 8 m/min. až 400 kg. Naviják lze připevnit k pevným předmětům pomocí montážních děr nebo

pohybu osob nebo zvířat ve sledované zóně. Renomovaný německý

přiloženým popruhem. Velmi praktickou možnost upevnění nabízí montážní lišta s kladkou. Lze ji zvlášt-

výrobce Theben přichází na trh s ekonomickou řadou čidel pohybu

ním otvorem zavěsit na přípojné zařízení auta (kouli). Lištu je dále možné namontovat vodorovně nebo

TimeGuard. Vynikají jednoduchou instalací, vysokou kvalitou zpraco-

svisle a následně pak naviják CW 800 E jednoduše nasadit a upevnit dvěma fixačními kolíčky. K tažení

vání a spolehlivostí provozu a spínáním zátěží až 200 W LED. Čidla

kabelů je ideální lano z polyesteru, které nabízíme v různých průměrech a délkách. Upozorňujeme, že

pohybu TimeGuard šetří vaši peněženku hned dvakrát!

lana nejsou vhodná pro svislé tažení kabelů a ke zvedání nákladu nebo osob!

Obj. č. 10138

Naviják CW 800 E včetně montážní lišty s kladkou a popruhu

Obj. č. 10148

Naviják CW 800 E bez montážní lišty, včetně popruhu

Obj. č. viz katalog Tažné polyesterové lano včetně navíjecího stojanu – více možností

Obj. č. TG101000

Obj. č. TG103000

 Rozsah snímání 10 m

 Rozsah snímání 6 m

 Krytí IP 55

 Krytí IP 40

TG MD360 DE WH

TG MD360 MINI DE WH

Obj. č. TG103010

Obj. č. TG106000

 Interiérové podhledové

 Interiérové podhledové

 Úhel pokrytí 360°

 Úhel pokrytí 360°

 1kanálové

 1kanálové

 Rozsah snímání 6 m

 Rozsah snímání 6 m

 Průměr 8 cm

 Průměr 5 cm

 Krytí IP 40

 Krytí IP 40
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 Interiérové stropní

 Úhel pokrytí 180°
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TG MD360 AP WH
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TG MD180 AP WH

Ke stažení
Katalog Runpotec
Podrobné informace o sortimentu Runpotec najdete
v katalogu. Stahujte přes QR kód nebo pomocí
přímého odkazu: http://bit.ly/2EzuTqs

On-line video
CW 800 E video
Prohlédněte si prezentační video na YouTube.
Otevřete přes QR kód nebo pomocí přímého
odkazu: https://youtu.be/zhj2g0U7MiI

Ke stažení
Produktový leták TimeGuard
Podrobné informace o čidlech pohybu najdete
v přehledovém letáku. Stahujte přes QR kód nebo pomocí
přímého odkazu: http://bit.ly/2XQoJd9

A

group company
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JumboRail

RunpoFix

Odvíječka velkých kabelových
cívek

Protahovací smyčka s ochranou

www.fb.com/estsro

Další skvělá vychytávka z dílny Runpotec, RunpoFix, slouží
k bezpečnému protahování kabelů opatřených konektory. Klobouček chrání konektor a zároveň zajišťuje, že se
konektor nikde nezachytí. RunpoFix je vhodný pro všechny
průměry trubek od Ø 20 mm a pro volné kabely a je kompatibilní s produkty Runpotec. Různé varianty provedení
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JumboRail díky své dvoudílné konstrukci plní svou úlohu všude
tam, kde je málo místa. Můžete jím bezpečně odvíjet i těžké kabely.
Snadno se sestaví až na místě použití a spolu s rychlou a snadnou
výměnou cívek činí Jumbo nenahraditelným. Celokovové provedení
a technologie zaručují dlouhou životnost a vysokou funkčnost.

Ke stažení
Katalog Runpotec
Podrobné informace o sortimentu Runpotec najdete
v katalogu. Stahujte přes QR kód nebo pomocí
přímého odkazu: http://bit.ly/2EzuTqs

Technická data
Max. hmotnost dřevěné cívky

700 kg

Celková nosnost

1 500 kg

Průměr cívky min./max.

500 mm / 1 400 mm

Šířka × Délka × Výška

160 × 902,7 mm × 120 mm

Hmostnost jedné části

9,5 kg

Obj. č.

A90105

Theben top3

Co je nového v řadě top3

Digitální spínací hodiny

Zvládněte vysoké spínací proudy LED svítidel díky

Spínání 600 W LED
spínání při průchodu nulou. Hodinami řady top3
spínejte pětinásobný výkon LED svítidel ve srovnání

Ke stažení

Digitální spínací hodiny top3 se programují přímo

s top2 (maximálně 600 W).

na přístroji pomocí tlačítek a displeje, v programu

Roll..Profi JumboRail
Podrobné informace o odvíječkách Roll..Profi najdete
v produktovém letáku. Stahujte přes QR kód nebo
pomocí přímého odkazu: http://bit.ly/2XIlqoB

On-line video

Obelisk na PC/notebooku nebo přes aplikaci na

Bezpečný přenos dat

smartphonu/tabletu s bezdrátovým přenosem

Programy přenášejte pomocí Bluetooth Low Energy

dat pomocí paměťové karty s Bluetooth. Oproti

OBELISK top3 na přístroj řady top3. A můžete si být

analogovým spínacím hodinám nabízejí větší počet

jisti, protože manipulovat lze jen s napevno nainsta-

programů spínaní (do paměti jich můžete uložit

lovanými Bluetooth přijímači.

několik desítek), prázdninový program, automa-

JumboRail video
Prohlédněte si prezentační video na YouTube.
Otevřete přes QR kód nebo pomocí přímého
odkazu: https://youtu.be/taF2qvS1QvE

tické přepínání zimního a letního času, spínání

Flexibilní programování

při průchodu nulou, rezervu chodu při výpadku

Vytvářejte programy přímo na přístroji top3, na

proudu aj. Na pomyslném vrcholu mezi spínacími

PC či notebooku nebo na smartphonu či tabletu.

hodinami jsou digitální spínací hodiny s astrono-

Ukládejte programy na cloud a posílejte e-mailem

mickým programem, které vypočítávají pro každý

zákazníkům nebo kolegům.

den v roce čas východu a západu slunce.
100% kompatibilní s produkty řady top2
Ušetřte čas a peníze při výměně. Díky identickému

TITANEX® H07 RN-F

obsazení svorek lze současné příslušenství top2
použít i pro top3. Stáhněte si programy z top2

na

e

a přeneste je na přístroje top3.
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Jedinečný flexibilní kabel s pláštěm a izolací z elastomeru TITANEX®
od firmy Nexans odolávající teplotám jádra až 90 °C s vysokou mechanickou a chemickou odolností je určený pro extrémní zátěž.

Ke stažení
Theben top3
Podrobné informace o řadě top3 najdete v letáku.
Stahujte přes QR kód nebo pomocí přímého
odkazu: http://bit.ly/2TGkO3x

On-line video
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top3 video
Prohlédněte si prezentační video na YouTube.
Otevřete přes QR kód nebo pomocí přímého
odkazu: https://youtu.be/2W2-utn8BY0

t on-lin

Občasník BESTNews vydává Elektro-System-Technik s.r.o., Pod Pekárnami 338/12, CZ – 190 00 Praha 9. Dotazy, náměty a připomínky zasílejte na e-mail marketing@est-praha.cz. Tiskové chyby a omyly vyhrazeny.
V občasníku jsou uvedeny QR kódy s přímým odkazem na doplňující obsah. QR čtečku můžete do svého mobilního zařízení stáhnout (podle verze operačního systému) na Google play, App Store či Windows Phone Store.
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Prohlédněte si vtipné video na YouTube.
Otevřete přes QR kód nebo pomocí přímého
odkazu: https://youtu.be/_2YZAW_E5gQ
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včetně objednacích čísel najdete v katalogu Runpotec.

