SOUTĚŽ
strana 4

Číslo 2 / Září 2015

Občasník společnosti Elektro-System-Technik s.r.o. / www.est-praha.cz

Vážení čtenáři,

Obsah čísla
přístroje BENNING – a najdete od-

Benning

ty 2,5 miliardy prostě nevyhráli),

pověď. Představujeme zde několik

Nové zkoušečky a měřicí přístroje

musíme se postarat o děti... A tak

novinek (a další pak na našich

to běží stále dokola.

webových stránkách), které vám

Theben RAMSES 366/1 top2

chtělo by se říct: KONEČNĚ! Ne-

musíme pracovat (protože jsme

mám tím na mysli jásot proto, že
vyšlo nové číslo BESTNews, i když
v hloubi duše to tak je. To jásavé zvolání se týká konce vlny

Úmorné horko nedělalo potíže

pomohou s bezpečnou kontrolou
či revizí elektrických přístrojů.

Digitální časový termostat

RunpoGleiter®

veder, která nás všechny zasáhla

jen lidem nebo zvířatům. Vysoké

a v podstatě nedovolila organismu

teploty musely vydržet běžící elek-

běžně fungovat. Jako by byli lidé,

trické spotřebiče, přístroje (např.

dodavatelů! Máme nový web,

podobně jako elektrické přístroje,

v nemocnicích), stroje a zařízení.

naše sídlo obléklo nový kabát

ve stand-by režimu. I přes výheň,

Právě po takovém období je vhod-

(fasáda), zvelebujeme i interiéry...

kterou jsme museli přežít, i přesto,

ný čas všechna tato zařízení zkon-

Chcete vědět více? Navštivte náš

Nový web společnosti

že se cítíme jako ve stand-by

trolovat, aby dál bez problémů

Facebook.

Spustili jsme nové webovky!

režimu, musíme fungovat stále:

a bezpečně sloužila svému účelu.

Novinek je více, nejen u našich

Nová otáčivá špička

LUXA 102-140 LED
Nová barevná teplota čidla

ráno se musíme probudit a vstát

Ptáte se jak? Zaměřte se na téma

Příjemné čtení přeje za kolektiv EST

a soutěž o čidlo pohybu

(pokud v tom vedru člověk spal),

tohoto čísla – zkoušečky a měřicí

Michal Dusil, odd. marketingu

theLUXA 101-180

Téma čísla
Zkoušečky a měřicí přístroje

Benning je jedním z nejvýznamnějších evropských výrobců měřicí, zkušební a zabezpečovací techniky. Přístroje firmy Benning se ve světě proslavily svou vysokou účinností, naprostou spolehlivostí
a použitím velmi kvalitních materiálů. Jsou oblíbené pro svůj moderní design a praktické provedení.
Hlavní sortiment tvoří zkoušečky napětí a průchodnosti, digitální multimetry, digitální proudové
kleště, bezpečnostní měřicí přístroje, zkoušečky elektroměrů a široký výběr příslušenství.
Na následujících stranách představujeme několik novinek tohoto výrobce. Další novinky Benning
pak najdete na našich webových stránkách.

 Tradiční evropský výrobce
 Bezpečné měření el. veličin
 Vysoká účinnost, přesnost a spolehlivost
 Moderní design a praktické provedení
 Napěťové zkoušečky s krytím IP 65
 Měřicí a zkušební přístroje pro fotovoltaiku

Informace
Benning
Další informace o produktech a všechny novinky najdete
na našich webových stránkách. Stahujte přes QR kód
nebo přejděte na http://goo.gl/cwmxEm
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IT 130

Ke stažení

Měřicí přístroj pro měření
a zkoušení elektroinstalací

IT 130, obj. č. 044103
Podrobné informace o IT 130 najdete v produktovém listu.
Stahujte přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu:
http://goo.gl/LZFmaa

 Testování FI/RCD typu AC/A/F a B/B+
 Měření ochranného vodiče, izolačního odporu, impedance vedení,
smyčky, zemního odporu aj.
 Všechny funkce měření se volí přímo otočným přepínačem
 Integrovaný skutečný čas, jednoznačná signalizace
 Možnost připojení skeneru EAN kódů či luxmetru
 Paměťová kapacita na 1800 měření
 PC rozhraní (Upload/Download) + software Win IT 130
 Široká paleta příšlušenství v sadě + další volitelné příšlušenství

Další novinky Benning:

Zkoušečka směru točivého pole
s výkonnou LED svítilnou

DUTEST® pro

Obj. č. 050156

TRITEST® pro

Zkoušečka průchodnosti kabelů
s vysoko- a nízkoohmovou zkouškou

 Zkoušečka směru toč. pole (pravotočivý/levotočivý)
v 3fázových systémech
 Zobrazení fázového napětí L1, L2 a L3
 Pro napětí: 400–500 V~ (50–60 Hz)

CM 11

 Výkonná LED svítilna
 Na zadní straně magnet a úchyt na opasek

Miliampérový klešťový multimetr
AC/DC, metoda TRUE RMS
Obj. č. 044067

INOVACE!
Přesné měření nízkých AC/DC proudů
s vysokým rozlišením 0,1 mA

ST 725
Přenosná zkoušečka el. přístrojů
INOVACE!
 Kapacita paměti pro 999 měření
Obj. č. 050316

 Rozhraní mini USB a software na CD-ROM
 Protokol měření ve formátu MS Excel®
 Možnost okamžitého vytištění protokolu
měření na tiskárně BENNING PT 1

Obj. č. 020051

Ke stažení
TRITEST pro, obj. č. 020052
®

Podrobné informace o TRITEST® pro najdete v produktovém listu.
Stahujte přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu:
http://goo.gl/Evjk9P

TRITEST® Easy
Bezkontaktní fázová zkoušečka
a zkoušečka směru točivého pole

Levotočivý směr

Pravotočivý směr
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 Potřebujete se zeptat? Volejte na tel. 266 090 711 nebo pište na adresu obchod@est-praha.cz

CFlex 1 / CFlex 2
Flexibilní měřicí transformátor
pro měření AC proudů
 Bezpečné měření střídavého proudu do 3 000 A
 Vysoká flexibilita pro špatně přístupná úzká místa, velké průřezy kabelů
a měření několika kabelů najednou
 Délka/průměr smyčky: 46/16 cm
 Délka měřicího kabelu: 1,8 m
 Lze použít pro všechny měřicí přístroje (DMM) s napěťovým vstupem pro
4mm konektor (pouze u BENNING CFlex 1)
 Velký podsvícený 4místný digitální LC displej (pouze u BENNING Cflex 2)
 Přesné měření díky metodě TRUE RMS (pouze u BENNING Cflex 2)

Ke stažení
CFlex 1 / CFlex 2, obj. č. 044068 / 044069
Podrobné informace o CFlex 1/2 najdete v produktovém listu.
Stahujte přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu:
goo.gl/hgwnx4

Obj. č. 3660100

Novinka

RAMSES 366/1 top2
Digitální časový termostat pro sledování
a regulaci teploty v závislosti na času
Vhodné typy externích teplotních čidel:

 Zónová regulace vytápění, 1 zóna
 Zapotřebí 1 externí teplotní čidlo
 Denní/ týdenní časový spínací program (nastavitelný po minutách)
 Prázdninový program řízený datem
 Grafické znázornění na LCD displeji pomocí čárové stupnice
 Automatické přenastavení zimního/letního času

Obj. č. 9070191
(manuální)

 Možnost ručního nastavení provozních stavů např. automatický,
komfortní, snížená teplota nebo ochrana proti zamrznutí
 Rozhraní pro paměťovou kartu OBELISK top2 (kopírování programů)
 PIN kód
 Bezšroubové svorky DuoFix

Inovace

RUNPOGLEITER

®

RUNPOGLEITER ®

Speciální patentovaná otáčivá špička
S revoluční špičkou RUNPOGLEITER® získáte optimální výkon vámi vynaložené síly. Díky kónickému
tvaru a flexibilitě špičky docílíte teď ještě větší síly průrazu. Runpotec špičku inovoval – díky otáčení
umožní kabelu volně se otáčet kolem vlastní osy při protahování husím krkem.

Upozornění:
Plastové kroucené protahovací pero RUNPO 5 se mění na RUNPO, obj. č. 10013 (20 m)
a 10014 (30 m) a navíc s otáčivou špičkou! Otáčivou špičku má nově i POWER REX.

Ke stažení
Přehled produktů 2015.1
Podrobné informace o všech produktech RUNPOTEC.
Stahujte přes QR kód nebo pomocí přímého odkazu:
http://goo.gl/1vYBAO

Obj. č. 9070192
(automatické)
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www.fb.com/estsro

Novinka

LUXA 102-140 LED
Čidlo pohybu s LED reflektorem nově
s barevnou teplotou 3000 K
Theben zařadil do stávající nabídky čidel pohybu LUXA 102-140 LED 8 W a 16 W s teplotou světla 6000 K nově čidla pohybu s teplotou
světla 3000 K. Rozšíření sortimentu se týká rovněž LED reflektorů bez čidla pohybu LUXA 102 FL LED 8 W a 16 W.

LED výkon (svět. tok)

Teplota světla

Barva

Typ

Obj. č.

3000 K

Bílá

LUXA 102-140 LED 8W W WH

1020951

3000 K

Černá

LUXA 102-140 LED 8W W BK

1020952

3000 K

Bílá

LUXA 102-140 LED 16W W WH

1020953

3000 K

Černá

LUXA 102-140 LED 16W W BK

1020954

Čidla pohybu s LED reflektorem
8 W (430 lm)

16 W (860 lm)

LED výkon (svět. tok)

Teplota světla

Barva

Typ

Obj. č.

3000 K

Bílá

LUXA 102 FL LED 8W W WH

1020751

3000 K

Černá

LUXA 102 FL LED 8W W BK

1020752

3000 K

Bílá

LUXA 102 FL LED 16W W WH

1020753

3000 K

Černá

LUXA 102-140 LED 16W W BK

1020754

LED reflektory

Co se děje v EST

8 W (430 lm)

16 W (860 lm)

Větší ilustrační
fotografie
www.est-praha.cz

Spuštěny nové webové stránky EST
Jak jsme již avizovali v minulém čísle BESTNews, pracovali jsme na nových webových stránkách
naší společnosti. Ostrá verze stránek byla spuštěna v 34. týdnu. Co nového naše stránky přináší?
 Čistší a modernější vzhled
www.est-slovensko.sk

 Orientační rozcestník pro návštěvníky, kteří naše produkty neznají
 Podrobné členění obsahu jednotlivých dodavatelů a více informací
 Větší fotografie a ilustrační obrázky
 Více prvků zatraktivňující obsah, např. videa aj.

Atraktivní prvky,
např. videa

 Responzivní design (přizpůsobí se displeji)

Podrobné členění
obsahu

Věříme, že se vám stránky budou líbit a že v nich snadno najdete vše,
co budete hledat. Budeme rádi za Vaše postřehy a náměty.

Poznámka: nové webové stránky EST Slovensko budou spuštěny na přelomu září a října.

Soutěž
Vylosovaný výherce získá čidlo pohybu Theben theLUXA S180 BK s úhlem pokrytí 180°, IP 55 a nastavitelnou hodnotou
světelné citlivosti a doběhu! Druhý a třetí vylosovaný obdrží balíček dárkových předmětů. Nápovědu hledejte v katalozích
a prospektech dodavatelů, stáhnout je můžete na našich webových stránkách.

Soutěžní otázky:
1) V jaké kategorii měření je

2) Jaký světelný tok má reflektor

3) Jaké je zatížení v tahu otáčivé

BENNING ST 725?

Theben LUXA 102-180 LED 32W?

samosvěrné punčošky RUNPO Z?

Výherci z BESTNews 01/15

a) 860 lm

a) 170 kg

1. místo: Petr Lampa (Háj ve Slezsku),

a) CAT II

b) CAT III

c) CAT IV

b) 1000 lm

c) 2000 lm

b) 200 kg

c) 300 kg

2. místo: Pavla Pannyová (Trutnov)
3. místo: Zdeněk Vobořil (Praha 4).
„Soutěž“. Nezapomeňte uvést kontaktní údaje (celé jméno, adresa vč. PSČ, telefon), kam v případě výhry cenu zaslat!

Výhercům gratulujeme a všem ostatním

Výherci budou kontaktováni e-mailem a rovněž je uveřejníme v BESTNews 03/2015. Přejeme hodně štěstí v soutěži!

děkujeme za účast!
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