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Cégünk (Révész Ipari és Kereskedelmi Bt.) 1990. óta van jelen a kereskedelmi piacon.
Tevékenységi köreinkhez tartozik a munkaruházati gyártás és munkavédelmi termékek értékesítése, LED világítástechnikai 
termékek forgalmazása, valamint vállalatok teljeskörű anyagellátása.
 
2000-ben 600m2 saját tulajdonú csarnokot építettünk Vácott.

2008 óta foglalkozunk vállalatok általános anyag-, szerszám- és alkatrész-ellátásával, valamint LED világítástechnikai 
termékek hazai forgalmazásával.
Termékkörünket partnereink igényeinek megfelelően alakítottuk ki, így az évek során a gyártáshoz szükséges anyagok, 
szerszámok, alkatrészek és egyéb, a termelés folyamatához nem közvetlenül kapcsolódó anyagok széles skáláját kínáljuk.

A folyamatosan bővülő termékköreink / tevékenységeink között megtalálhatóak például az ESD termékek gyártása és 
forgalmazása, valamint a forrasztástechnikai eszközök, kellékek értékesítése. Továbbá forrasztástechnikai és IPC oktatások, 
auditok és ESD tanfolyamok is ügyfeleink rendelkezésére állnak.

Célunk, hogy partnervállalatainkkal rugalmas és hosszútávú sikeres partneri viszonyt 
alakítsunk ki. Bátran kereshetnek minket egyedi beszerzési igényeikkel!

Várjuk szíves megkeresésüket az alábbi elérhetőségeinken!

Anyagellátás
E-mail:  

esd@reveszbt.hu 
reveszbt@reveszbt.hu 

Telefon:
+3630 381-1185

LED
E-mail: 

led@reveszbt.hu

Telefon:
+3630 951-2973

Munkaruha
E-mail: 

reveszbt@reveszbt.hu 
 

Telefon: 
+3630 925-6971

Révész Ipari és Kereskedelmi Bt. - Cégismertető
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A kínai Sudong 1998 óta gyárt kiváló minőségű elektromos csavarbehajtókat és kiegészítőket a világ minden részére. 
Ezekkel a formákkal már találkozhattak más márkajelzés alatt. Végre Európában is elérhetőek ezek a prémium minőségű 
gazdaságos szénkefementes csavarbehajtók. 

Disztribúciónk előnye, hogy egyedi tervezésű csavarbehajtókat is le tudunk gyártatni és teljes szerviz hátteret tudunk hozzá 
biztosítani.

„Építse meg” saját csavarbehajtóját: Szakembereink segítségével percek alatt az Önnek legmegfelelőbb modellt tudjuk
kiválasztani vagy megtervezni. Egy egyszerű kérdéssoron végighaladva gyorsan megszülethet a Saját
csavarbehajtója 0,01-15Nm és 150-2500rpm közötti intervallumban!

Egyenáramú szénkefementes (brushless) motorral rendelkeznek a sudong elektromos csavarbehajtók, így jóval tisztább 
munkát tesznek lehetővé, mint a szénkefés társai! Emellett a szénkefék cseréjét és 
az ezekből eredő meghibásodásokat is megelőzi!

Az új intelligens számlálós kompakt csavarbehajtóinkkal jóval könnyebb csavarozás 
válik lehetővé, mint előtte. A jól leolvasható kijelzőnek köszönhetően akár 
távolról is leolvasható a sikeres csavarozások száma. Mivel ez a kijelző a
csavarbehajtón van elhelyezve, ezért nem kell mindig a kontrollerre tekinteni 
az aktuális állapot miatt.
Ezzel a módszerrel sokkal pontosabb csavarozás végezhető.

Sudong Elektromos Csavarbehajtók Teljes Választéka

SD-A...:
A család alapmodellje.
Normál vagy ESD kivitelben.
(0,01Nm-15Nm)

SD-BA...:
PLC kompatibilis változat.
Normál vagy ESD kivitelben.
(0,01Nm-5Nm)

SD-CA...:
Automata csavarozó robotokhoz kialakított kivitel.
Akár teljes XYZ csavarozó robotok tervezése, 
kialakítása.
(0,01Nm-5Nm)

Különböző teherbírású
Balancerek

SD-BC...:
Számlálós, hibajelzős, PLC
kompatibilis és programozható változat.
Normál vagy ESD kivitelben. 
(0,01Nm-5Nm)

Igény esetén kipróbálási le
hetőséget bizto

sítunk!

Elektromos DC Csavarbehajtók akár 2 év garanciával!

Valamennyi csavarbehajtónk ESD kompatibilis v
erzió

ban is e
lérhető!
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SD-TA és SD-TBC család...:
Hibajelzős, Hibajelzős és számlálós változat. Pisztolymarkolatú.
Normál vagy ESD kivitelben.
(0,5Nm-14,7Nm)
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Model SD-DA1000LC SD-DA1200LC

Indítás Nyomógombos

DC feszültség DC 30V

Ny
om

at
ék

 ta
rto

m
án

y

Kgf*cm 0,1 - 1,0 0,15 - 2,0

Lbf*in 0,09 - 0,87 0,13 - 1,74

N*m 0,01 - 0,1 0,015 - 0,2

Nyomaték
pontosság ±3%

Nyomaték állítás Fokozatmentes állíthatóság

Fordulatszám 
(Sebesség - rpm) 
±10%

Hi: 1000 
Lo: 150 

(Az előre beállított érték 150-1000 
fordulat/perc között lehet. A beállítás 

digitálisan, nyomógombokkal történik. 
15 előre beprogramozott sebességből 

választhatunk.)

Tápegység típusa SD-30V40W6P

Teljestmény 40W

Al
ka

lm
az

ha
tó

cs
av

ar
át

m
ér

ő Gépi 
Csavar 1,0 - 1,5 1,0 - 2,0

Lemez 
Csavar 1,0 - 1,4 1,0 - 1,7

Tömeg 200g

Model SD-
A300LESD

SD-
A400LESD

SD-
A450LESD

SD-
A500LESD

SD-
A550LESD

Indítás Nyomógombos

DC feszültség DC 30V

Ny
om

at
ék

 ta
rto

m
án

y

Kgf*cm 0,2 - 3,5 0,3 - 6,5 1 - 10 2 - 12 3 - 19

Lbf*in 0,17 - 3,04 0,26 - 5,64 0,87 - 8,7 1,74 - 10,56 2,6 - 16,49

N*m 0,02 - 0,34 0,05 - 0,69 0,1 - 1,0 0,2 - 1,18 0,29 - 1,86

Nyomaték
pontosság ±3%

Nyomaték állítás Fokozatmentes állíthatóság

Fordulatszám 
(Sebesség - rpm) 
±10%

Hi: 1000
Lo: 650

Tápegység típusa SD-30V40W3P SD-30V60W3P

Teljestmény 40W 60W

Al
ka

lm
az

ha
tó

cs
av

ar
át

m
ér

ő Gépi 
Csavar 1,2 - 2,5 1,4 - 2,6 1,4 - 3,0 1,6 - 3,0 2,3 - 3,5 

Lemez 
Csavar 1,2 - 2,0  1,4 - 2,3 1,4 - 2,6 1,6 - 2,6 2,3 - 3,0

Tömeg 330g 430g

Model SD-A7500L SD-A8000L SD-A8500L

Indítás Nyomógombos

DC feszültség DC 36V

Ny
om

at
ék

 ta
rto

m
án

y

Kgf*cm 30 - 70 40 - 100 60 - 150

Lbf*in 26,04 - 60,76 34,72 - 86,8 52,08 - 130,2

N*m 2,94 - 6,86 3,92 - 9,8 5,88 - 14,7

Nyomaték
pontosság ±3%

Nyomaték állítás Fokozatmentes állíthatóság

Fordulatszám 
(Sebesség - rpm) 
±10%

Hi: 500 
Lo: -

Hi: 500 
Lo: -

Hi: - 
Lo: 350

Tápegység típusa SD-36V120W3P

Teljestmény 120W

Al
ka

lm
az

ha
tó

cs
av

ar
át

m
ér

ő Gépi 
Csavar 5,0 - 6,5 6,0 - 8,0 8,0 - 10

Lemez 
Csavar 4,5 - 6,0 5,5 - 7,0 7,0 - 8,5

Tömeg 1185g SU
D
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N
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A világ első változtatható és 
változó sebességű csavar-

behajtója. A lehető legponto-
sabb nyomatéktartás érdeké-

ben a csavarbehajtó a beépített 
intelligens érzékelőnek köszön-

hetően változtatja a sebességét. 
Ezzel a módszerrel elkerülhetőek a 

csavarozás különböző szakaszaiban 
fellépő anomáliákból eredő hibák jó 

része.
Ezeknél a modelleknél mind a kialakítás, 

mind a forma, mind a tömeg egy célt szol-
gál, mégpedig a minőségi csavarozást.

Kis- és Közepes igénybevételhez

Egyenáramú szénkefementes (brushless) 
motorral rendelkezik, így jóval tisztább 
munkát tesz lehetővé, mint a szénkefés 
társai! Emellett a szénkefék cseréjét és 
az ezekből eredő meghibásodásokat is 
megelőzi!

Ez a család a közepes igénybevételnek kitett területekre lett 
kifejlesztve.
Egyenáramú szénkefementes (brushless) motorral ren-
delkezik, így jóval tisztább munkát tesz lehetővé, mint 
a szénkefés társai! Emellett a szénkefék cseréjét és az 
ezekből eredő meghibásodásokat is megelőzi!
A nyomatékállítás fokozatmentesen történik (mecha-
nikai úton), de a csavarbehajtó végén található egy 
nyomatékzáró kupak, amely megelőzi a véletlen 
nyomatékállítást.
A csavarbehajtó nem beépített kábellel rendel-
kezik, így ezen alkatrész (amely leginkább ki 
van téve károsító körülményeknek) könnyen és 
gazdaságosan cserélhető!
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Az új intelligens számlálós kompakt csavarbehajtóinkkal jóval könnyebb csavarozás válik 
lehetővé, mint előtte. A jól leolvasható kijelzőnek köszönhetően akár távolról is leolvasható 
a sikeres csavarozások száma. Mivel ez a kijelző a csavarbehajtón van elhelyezve, ezért 
nem kell mindig a kontrollerre tekinteni az aktuális állapot miatt.
Ezzel a módszerrel sokkal pontosabb csavarozás végezhető.

Model SD-BC5500L SD-BC7000P

Indítás
Nyomógombos

(Beállítható lágy 
indítás / soft start)

Rányomásos 
(Beállítható lágy 

indítás / soft start)

DC feszültség DC 30V

Ny
om

at
ék

 ta
rto

m
án

y

Kgf*cm 3 - 19 15 - 45

Lbf*in 2,60 - 16,49 13,02 - 39,06

N*m 0,29 - 1,86 1,47 - 4,41

Nyomaték
pontosság ±3%

Nyomaték állítás Fokozatmentes állíthatóság

Fordulatszám 
(Sebesség - rpm) 
±10%

Hi: 1000 
Lo: 650

Hi: 500 
Lo: 350

Tápegység típusa SD-30V75W-8P-BC

Teljestmény 75W

Al
ka

lm
az

ha
tó

cs
av

ar
át

m
ér

ő Gépi 
Csavar 1,0 - 1,5 1,0 - 2,0

Lemez 
Csavar 1,0 - 1,4 1,0 - 1,7

Tömeg 430g 740g

Model SD-A0235L SD-A0365L SD-A2015L SD-A3019L

Indítás Nyomógombos

DC feszültség DC 30V

Ny
om

at
ék

 ta
rto

m
án

y

Kgf*cm 0,2 - 3,5 0,3 - 6,5 2 - 15 3 - 19

Lbf*in 0,17 - 3,04 0,26 - 5,64 1,74 - 13,02 2,6 - 16,49

N*m 0,02 - 0,34 0,05 - 0,69 0,19 - 1,47 0,29 - 1,86

Nyomaték
pontosság ±3%

Nyomaték állítás Fokozatmentes állíthatóság

Fordulatszám 
(Sebesség - rpm) 
±10%

Hi: 1000
Lo: 650

Tápegység típusa SD-30V40W3P

Teljestmény 40W

Al
ka

lm
az

ha
tó

cs
av

ar
át

m
ér

ő Gépi 
Csavar 1,2 - 2,5 1,4 - 2,6 1,6 - 3,0 2,3 - 3,5

Lemez 
Csavar 1,2 - 2,0  1,4 - 2,3 1,6 - 2,6 2,0 - 3,0

Tömeg 450g 500g

A csavarbehajtón a következő paraméterek állíthatók be:
- 5 előre beállítható memória
- sebesség, csavarozni kívánt darabszám
- a teljes folyamat ideje
- hibajelzések paramétere
- sikeres csavarozási paraméterek, követelmények paraméterei
- becsavarozás utáni visszaengedés
- lágy indítás
- lágy megállítás
- riasztási paraméterek
- energiatakarékos „sleep” üzemmód
- IR érzékelő funkció (Ezzel a módszerrel sokkal biztonságosabb csavarozás 
végezhető.)

Egyenáramú szénkefementes (brushless) motorral rendelkezik, így jóval tisztább 
munkát tesz lehetővé, mint a szénkefés társai! Emellett a szénkefék cseréjét és 
az ezekből eredő meghibásodásokat is megelőzi!

A nyomatékállítás fokozatmentesen történik (mechanikai úton), de a csavar-
behajtó végén található egy nyomatékzáró kupak, amely megelőzi a véletlen 
nyomatékállítást.

A csavarbehajtó nem beépített kábellel rendelkezik, így ezen alkatrész (amely 
leginkább ki van téve károsító körülményeknek) könnyen és gazdaságosan 
cserélhető!

A csavarbehajtó már eleve PLC kompatibilis kontrollerrel rendelkezik. Több funk-
ció monitorozható vagy akár beavatkozás is történhet. Ki van zárva az operátor 
általi véletlen gombnyomásból eredő hiba. A csomaghoz tartozik egy infra érzé-
kelő, amellyel NO vagy NC típusú biztonsági vagy szerelési funkciók érhetők el.

Ezen csavarbehajtók külön nyomógomb-
bal rendelkeznek a kicsavaráshoz. 
Igény esetén megoldható az egy 
irányú csavarozás rögzítése, 
mint opció.

Ezen változatok nem ren-
delkeznek nyomatékzár 
funkcióval és NEM rendel-
hetőek ESD kompatibilis 
kivitelben!

Ezen változatok rögzí-
tett, beépített 
tápkábellel rendelkeznek!

Ez a család a kis igénybevételnek 
kitett területekre lett kifejlesztve. 
Könnyített kivitel.
Egyenáramú szénkefementes 
(brushless) motorral ren-
delkezik, így jóval tisztább 
munkát tesz lehetővé, mint 
a szénkefés társai! 

Emellett a szénkefék 
cseréjét és az ezekből 
eredő meghibásodá-
sokat is megelőzi!
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Sudong NSB Csavaradagoló

Sudong SD-1050 Univerzális Csavaradagoló

Sudong NJ Csavaradagoló

A csavaradagoló automatikusan egymás után adagolja a csavarokat ezzel megköny-
nyítve a munkát. Csak egy mágneses bit szükséges a csavarok kivételéhez.

Az NSB sorozatú csavaradagolóknál pár másodperc alatt ki lehet cserélni az opcio-
nális síneket. (M1,0; M1,2; M1,4; M1,7; M2,0; M2,3; M2,6; M3,0)

Kis helyen is elfér, praktikus és mobilis. Bárhová magával viheti az Operátor.

Vibráció az optimális csavaradagoláshoz. „STOP/START” Szenzor (Ha telített a sín 
akkor leállítja a csavarok adagolását. Elvételét követően újra indul a csavarok 
adagolása!).
 
Űrtartalom: 80cm3

Opcionálisan választható adagolósín: 
SR10, SR12, SR14, SR17, SR20, SR23, SR26, SR30

Az SD-1050 típusú Precíziós csavaradagoló, állítható sínnel, 1.0-5.2mm (0-10)
átmérőjű csavarokhoz.

A csavaradagolóhoz tartozó készlet biztosítja a sín gyors és egyszerű beállítását.

- egyetlen állítható sín minden csavarmérethez
- többféle beállítási lehetőség az optimális adagolás érdekében
- kevesebb mozgó alkatrész a tartósabb, megbízhatóbb működésért
- csendes üzem

Specifikációk

Bemeneti feszültség: 100-240VAC
Kimeneti feszültség: 15VDC (AC Adapter)
Maximum csavarhossz: 19 mm
Csavarméret: 0-10 (1.0-5.2 mm)
Méretek: 125x183x142 mm
Súly: 2.45 kg

A csavaradagoló automatikusan egymás után adagolja a csavarokat ezzel
megkönnyítve a munkát. Csak egy mágneses bit szükséges a csavarok kivételéhez.

Az NJ sorozatú csavaradagolóknál pár másodperc alatt ki lehet cserélni az 
opcionális síneket. 
(NJ-12: M1,4; M1,7 | NJ-23: M2,0; M2,3; M2,6; M3,0 | NJ-45: M3,5; M4,0; M5,0)

Kis helyen is elfér, praktikus és mobilis. Bárhová magával viheti az Operátor.

Vibráció az optimális csavaradagoláshoz. „STOP/START” Szenzor (Ha telített a sín 
akkor leállítja a csavarok adagolását. Elvételét követően újra indul a csavarok adago-
lása!).

Űrtartalom: 150cm3

Opcionálisan választható adagolósín: R20, R23, R26, R30
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Digitális ESD Forrasztóállomás - Ólommentes 

- Nagy teljesítmény, gyors felfűtés - 6 másodperc alatt felfűt a beállított értékre
- Fűtőbetéttel egybeépített pákahegy 
- Pákahegy csere akár működés közben is, szerszám nélkül
- Ergonomikus kialakítás valamint megfelelő szigetelés a pákanyélnél 
- Új pákahegy kalibrálás 5 másodperc alatt menüből
- „Sleep” funkció az energiatakarékosságért
- Jelszóval védett beállítások
- Hőmérséklet határérték beállítása
- Szinte nincs hőmérséklet-ingadozás a folyamatos működés során. Tökéletes 
ólommentes forrasztás.
Hálózati feszültség: 230 V, 50 Hz
Névleges teljesítmény: 160 W
Fűtőbetét: nikróm 24 V / 150W
Hőfokszabályzás: szobahőmérsékleten 50 - 450 °C

Digitális ESD Forrasztóállomás - Ólommentes 

- Nagy teljesítmény, gyors felfűtés - 6 másodperc alatt felfűt a beállított értékre
- Fűtőbetéttel egybeépített pákahegy 
- Pákahegy csere akár működés közben is, szerszám nélkül
- Ergonomikus kialakítás valamint megfelelő szigetelés a pákanyélnél 
- Új pákahegy kalibrálás 5 másodperc alatt menüből
- „Sleep” funkció az energiatakarékosságért
- Jelszóval védett beállítások
- Hőmérséklet határérték beállítása
- Szinte nincs hőmérséklet-ingadozás a folyamatos működés során. Tökéletes 
ólommentes forrasztás.
Hálózati feszültség: 230 V, 50 Hz
Névleges teljesítmény: 80 W
Fűtőbetét: nikróm 24 V / 72W
Hőfokszabályzás: szobahőmérsékleten 50 - 450 °C

Digitális ESD Forrasztóállomás - Ólommentes 

- Hálózati feszültség: 230 V, 50 Hz
- Névleges teljesítmény: 160 W
- Fűtőbetét: nikróm 
- 1-es forrasztó egység (RX-85GAS) : 24V AC / 72W - 150W
- 2-es forrasztó egység (RX-80GAS) : 24V AC / 72W
- Hőfokszabályozás: szobahőmérsékleten 50 - 450 °C

A minőségi forrasztáshoz elengedhetetlen a minőségi forrasztó készülékek és forraszanyagok használata.
Kínálatunkban az ipari és egyéni felhasználáshoz egyaránt alkalmas berendezések is megtalálhatóak.
A forrasztási folyamatokhoz használatos anyagellátással is rendelkezünk, melyek mellett forrasztástechnológiai oktatással 
is foglalkozunk. 
Forrasztástechnikai és IPC Tréningek, oktatások, auditok:
- ESDLV1 (operátori szintű)
- ESDLV2 (koordinátori szintű)
- IPC A- 610 (Elektronikus szerelvények elfogadási kritériumai)
- IPC/WHMA A-620 (Kábel- és huzalköteg szerelvények követelményei és elfogadása)
- IPC 7711/7721 (Elektronikai szerelvények átmunkálása, módosítása és javítása)
- Egyedi, speciális forrasztási tréningek (ólommentes átállás.)

Valamennyi berendezésünkhöz kipróbálási lehetőségét tudunk biztosítani! A legtöbb speciális követelményeknek (ESD, EPA, 
Clean Room) is eleget tudunk tenni!

Palettánk: Forrasztóállomások, forrasztópákák, gázüzemű pákák, kiforrasztók, pákahegyek, rework meleg levegős 
állomások, óntégelyek / ónkádak, ólmos és ólommentes forraszanyagok, ónhuzalok, ónpaszták, ónrudak, 
folyasztószerek, ónharisnyák / ónszívószalagok, pákahegytisztítók, füstelszívók, kapton / hőálló szalagok, 
pumpás adagoló flakonok, stb.

Forrasztástechnika

Igény esetén kipróbálási le
hetőséget bizto

sítunk!

Goot RX-802AS

Goot RX-852AS

Goot RX-822AS
DUAL RX-802AS + RX-852AS
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Digitális Forrasztóállomás Mozgásérzékelővel - Ólommentes

Dual 3½ Digit-es kijelző jégkék háttérvilágítással. Felfűtés (Heat on), hűtés (wait), 
°C/°F kijelzés és hőfokszabályzás 160-480°C között.

Beállított, pillanatnyi és fix fűtési hőmérséklet (200/300/400°C) állítási lehetőség. 
„Sleep” üzemmód: A higanykapcsolós mozgásérzékelőnek köszönhetően bekapcsolt 
állapotban a használaton kívüli páka visszahűl 200°C-ra. 
Mozdítás hatására felfűti az 
előzőleg beállított értékre, ezzel is növelve a termék élettartamát. Ólommentes 
forrasztásra is alkalmazható.

Fahrenheit állomás: 230V, 50Hz (transzformátor)
Forrasztópáka: 24V, 60W - kerámia fűtőbetétes, szilikon vezetékkel és csatlakozóval

Digitális Forrasztóállomás Mozgásérzékelővel - Ólommentes

Kétsoros kijelző, beállított hőfok- (SET), aktuális hőfok- (TEMP) és fűtéskijelzéssel (HEAT ON). 
°C/°F kijelzés és hőfokszabályzás 150 °C - 450 °C között. 3 fokozatú gyors hőmérséklet 
beállítás (200 °C / 300 °C / 400 °C). 
Teljesen digitális és folyamatos hőmérséklet-szabályzás. A páka kerámia fűtőbetéttel és 
szilikonvezetékkel van ellátva a tartós és könnyű használat érdekében. A pákahegyek 
használhatóak hagyományos és ólommentes forrasztó ónokkal is.

Fahrenheit állomás: 230V, 50Hz (transzformátor)
Forrasztópáka: 24V • 48W - kerámia-fűtőbetéttel, szilikonvezetékkel és rögzítőanyás 
csatlakozóval

Digitális forrasztóállomás - Ólommentes

Általános elektronikai forrasztási feladatokhoz.

Tömeg: 2,6 kg
Méretek: 150 x 175 x 145 mm
Feszültség: 230V (AC)
Teljesítmény: 140W
Hőmérséklet választás: 90-450 ºC
Környezeti hőmérséklet: 10-40 ºC
ESD biztos
Gyors pákahegy csere
Mikroprocesszoros vezérlés
PC kapcsolat USB-n keresztül
Páka típus:  T245-A
Pákahegyek: C245 sorozat
Készenléti állapot

Digitális Forrasztóállomás - Ólommentes

Ez az állomás tökéletes ipari forrasztási munkákhoz
a közepes és magas teljesítményigényekhez.

Tömeg: 4,2 kg
Méretek: 90 x 105 x 180 (DI), 110 x 90 x 90 (CL9885) mm
Feszültség 230V (AC)
Teljesítmény: 130W
Hőmérséklet választás: 90-450 ºC
Környezeti hőmérséklet: 10-40 ºC
ESD biztos
PC kapcsolat USB-n keresztül
Páka típus: T245-A
Pákahegyek: C245 sorozat
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Fahrenheit - 28012

Fahrenheit - 28011

JBC CD-2BE

JBC DIT-2D
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ERSA i-Con Nano Digitális Forrasztóállomás

Az i-CON család legújabb tagja az i-CON nano, amely rendelkezik minden funkcióval, ezen 
belül pl. a StandBy és a kalibrálási funkciókkal, amit az ipari gyártásnál, a javításnál és 
laboratóriumban megkövetelnek. Egy szoftverrel és egy opcionális SD kártyával
végrehajthatunk további beállításokat is, amelyek a kezelés biztonságát és a véletlen 
elállítás elleni védelmet szolgálják.

- 3 fix hőmérséklet beállítása
- Hozzárendelhető energia-funkciók
- Reteszelési funkció
- Szoftveres lekapcsolási idő az energiatakarékosság és élettartam meghosszabbítás
érdekében. 
- Hőmérséklet-tartomány: 150-450 °C
- Teljesítmény: max. 80 W
- Feszültség: 230 V

- Szekunder feszültség: 16,5 V
- Fűtési idő: kb. 9 másodperc
- ESD biztos 

ERSA Analog 60 Forrasztóállomás

A forrasztópákába épített PTC kerámia fűtőelemnek köszönhetően az ANALÓG 
60 forrasztóállomás gyorsan eléri a beállított kívánt forrasztási hőmérsékletet.

A kerámia PTC fűtőbetét (pozitív hőmérsékleti együtthatós) a hőfokszabályo-
zásban átveszi a hőérzékelő szerepét, és a max. 190W-os teljesítményével 60 
másodperc alatt fel tud fűteni szobahőmérsékletről 280 °C-ra.

A belül fűtött hegyekkel magas hatásfoka van a különlegesen karcsú, ergono-
mikus és jól kézbeillő ERSA alapkészüléknek.

A pákahegy nagyohmos összeköttetésben van az elöl elhelyezett potenciál-
kiegyenlítő hüvellyel, tehát az alkatrészek megfelelő védelme érdekében a 
potenciálkiegyenlítés megoldható.

Hőmérséklet tartomány: 150 - 450 °C 
Feszültség: 230 VAC
ESD biztos

Egy Csatornás Forrasztóállomás

Weller WT 1010 egycsatornás forrasztóállomás. Magas funkcionalitás, 
automatikus kikapcsolás. Nagy termelékenység (1 csatornás 95W teljesítményű 
vezérlőegység).

Egyszerű használhatóság, felhasználóbarát menü struktúra és grafikus LCD 
kijelző.

Weller WTP 90 Nagy teljesítményre optimalizált forrasztópákával, WSR 200 
biztonsági pákatartóval.

Weller WT 1 vezérlő egység:
Teljesítmény: 95 W
Hőmérséklet tartomány: 100-550°C
Feszültség: 230V, 50/60Hz
Csatorna: 1
Hőmérséklet stabilitás: ±2°C
ESD biztos

Weller WTP 90 forrasztópáka:
Teljesítmény: 95W
Feszültség: 24V
Pákahegy család: XNT, THM
ESD biztos

Analóg Forrasztóállomás

- Analóg szabályozású elektronika
- Hőmérséklet szabályozás: potenciométerrel
- Hőmérséklet határ: 150 - 450 °C
- Maximális teljesítmény: 80 W
- 230V
- ESD biztos

ERSA i-Con Nano

ERSA Analog 60

Weller WT 1010

Weller WS-81
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Model PX-201 PX-335 PX-338 PX-420

Feszültség 220-240V AC 50/60Hz

Teljesítmény 70W 85-120W 75-110W

Hőmérséklet Hőfokszabályzós 
250 - 450°C

Fix hőm. 
350°C

Fix hőm. 
380°C

Fix hőm. 
420°C

Fűtőbetét Kerámia

Tömeg 90g 70g
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- Precíz hőfokszabályozás (Csak a PX-201 -nél!) 
- Fix hőmérséklet - 350 °C, 380 °C és 420 °C (Csak PX-335, PX-338 és PX-420-nál!)
- Ólommentes forraszanyagokhoz kifejlesztett pákahegyek
- Nagy teljesítményű fűtőbetét
- Ergonomikus kialakítás
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A mini multifunkciós gázüzemű forrasztószettnek minden barkácsládában helye van.
Hatékonyan felhasználható különböző finom elektronikai forrasztások, hőlégfúvás, zsugorítás (zsugorcső), 
szúrólánggal történő hevítéses munkálatokhoz. 
Ez a kompakt készülék rengeteg hasznos funkcióval rendelkezik: biztonsági kapcsoló, lángszabályozóval, piezo 
gyújtórendszer, gázkeverék szabályzónyílás, gáztartály ablak, kihajtható tartóláb. A forrasztópáka hegy 
lecsavarásával használhatjuk akár hőlégfúvóként is. A gáztartály újratölthető ezáltal a készülék hosszú időn át 
használható. 

Hőmérséklet-értékek szúróláng esetén: akár 1300 °C / 2370 °F
Forrasztás és zsugorcső-melegítés esetén: max. 200 °C - 400 °C / 392 °F - 752 °F

A Fahrenheit multifunkciós gázüzemű forrasztószett hatékonyan ötvözi a hőlégfúvó és a gázforrasztó ceruza tulaj-
donságait. Felhasználható különböző finom elektronikai forrasztások, hőlégfúvás, zsugorítás (zsugorcső), szúró-
lánggal történő hevítéses munkálatokhoz. 
Ez a kompakt készülék rengeteg hasznos funkcióval rendelkezik: biztonsági kapcsoló, lángszabályzó, folyamatos 
láng kapcsoló, lángkioltó gomb, piezo gyújtórendszer. A forrasztópáka-hegy lecsavarásával használhatjuk 
hőlégfúvóként is. A gáztartály újratölthető ezáltal a készülék hosszú időn át használható.

Hőmérséklet-értékek szúróláng esetén: akár 1300 °C / 2370 °F
Forrasztás és zsugorcső-melegítés esetén: max. 200 °C - 400 °C / 392 °F - 752 °F

A berendezés egy aktív szénszűrőn keresztül szívja el például a forrasztási munka 
során keletkező füstöt és gőzöket.

Műszaki jellemzők:
Tápfeszültség: 230V / 50hz
Teljesítmény:  17W
Légteljesítmény: 0,93-1,07m3 / perc
Méretek: 220 x 270 x 168mm
ESD biztos
Tömeg: 1,5kg
Tartozék: Szűrőbetét
Szűrő mérete: 130 x 130 x 10mm
Szűrő tömege: 7g
Max anyagbefogadás: 2g

Hőálló szalag, mely ideális a NYÁK-on lévő kapcsolások, alkatrészek 
védelmére a kézi forrasztás, meleg levegős forrasztás,
hullámforrasztás vagy más magas hőmérsékletű folyamatok közben.

Ólommentes és ólmos
ónhuzalok több méretben

Goot P
X-201

Goo
t P

X-
33

5,
 P
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34
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Fahrenheit - 28520 - Gázüzemű forrasztó

Fahrenheit - 28523 - Gázüzemű forrasztó

ESD Asztali Füstelszívó - KS-493

Kapton / Hőálló szalag
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Goot Kiforrasztó Készülékek - Ólommentes

Állítható hőmérsékletű (250–450˚C) kiforrasztó készülék, ólommentes kiforrasztáshoz is 
alkalmazható.
Hagyományosan szerelt elektronikai alkatrészek kiforrasztása az egyoldalú, kétoldalú és 
a többrétegű nyomtatott áramkörökről. (Pl.: Csatlakozók, IC-k, SMT alkatrészek
kiforrasztására alkalmas.)

ESD Rework Állomás - Ólommentes

Különösen alkalmas érzékeny alkatrészek forrasztására és 
utómunkára.
 
- Szénkefe mentes ventilátor, hosszú élettartam, 
tisztaszoba kompatibilitás
- Alacsony zajszint, lágy légáram, egyenletes hőmérséklet, 
alkalmas az alkatrészek ólommentes forrasztásához is

Műszaki adatok
Feszültség: 220-240 V AC 50 / 60Hz
Fogyasztás: 70-75W
Hálózati kábel hossza: 1,5 m
Hőmérséklet tartomány: 250-450˚C
Szigetelési ellenállás: 100MΩ fölött (500V DC)
Vákuum - 0.08MPa (-600mmHg)
Kerámia fűtőbetét

Az alkatrészeket lábról lábra forrasztja ki, ami biztosítja, hogy 
az alkatrészek ne melegedjenek túl, és tiszták maradjanak. 
Kiforrasztáskor a felmelegedett hegyet az alkatrész lábára kell 
helyezni. Az ón felolvadásakor bekapcsolva a kompresszort pár 
másodpercre a felolvadt ónt a készülék felszívja a szűrőbe. A hegyek 
az alkatrészek sűrűségétől és lábainak vastagságától függően 
választhatóak ki.

Könnyen kezelhető
Erős vákuum
Könnyen cserélhető szűrőbetét (filter)
Kerámia fűtőbetét belső hőérzékelővel
Elektronikusan változtatható hőmérséklet
A meghajtó motor és a kompresszor a készülékbe szerelt 
Mivel könnyű és nem helyhez kötött, ezért bárhol alkalmazható

- Intelligens tervezés, gyors felfűtés munka közben
- különböző típusú fúvókák, melyek könnyen cserélhetők
- ESD biztos

Műszaki Adatok
Névleges teljesítmény: 700 W 
Légáramlás: 120l/ perc
Hőmérséklet tartomány: 100-450 ˚C
Zajszint: 45dB
Digitális kijelző
Méretei:13,8x10x15 cm
Tömeg: 1,55 kg

Alkalmazható 
- alkatrészek (Pl.: SOIC, QFP, PLCC, 
BGA) 
kiforrasztására 
- zsugorcsövekhez; szárításra; 
festékek, matricák, ragasztók 
eltávolítására; előmelegítésre

Ónharisnyák / Ónszívó szalagok

Makita - HG5012K - Hőlégfúvó pisztoly

Pákahegy tisztító Szalmiákkő

Pákahegy tisztító szivacs Pákahegy tisztító fémforgács

Műszaki Adatok
Hőfok: 350 / 500 ˚C
Kábelhossz: 2m
Méretek: 230 x 80 x 240mm
Koffer: Igen
Levegő mennyisége: 350 / 500 L/PERC
Súly: 0,6 Kg
Szabályozható fűtőteljesítmény: Igen
Tartozék: Üvegvédő fúvóka, Szélesnyílású fúvóka, Reflektor fúvóka, Hordtáska
Teljesítmény: 1600 W
Túlhevülés védelem: Igen

Jellemzők: 
- Gumírozott markolat
- Túlhevülés elleni védelem
- Egyszerűen cserélhető fúvókák
- Koffer
- Két hőfokozat
- Légáramra merőleges kialakítás

Goot TP-100AS
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Goot TP-100

Meleg levegős állomás
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Goot Óntégely - POT-28C - Ólommentes

Műszaki adatok:
Feszültség: 220V / 240V AC 50/60Hz
Teljesítmény: 130W
Hőmérséklet beállítás: 270 - 530˚C
Felfűtési idő: Kb. 10 perc
Tégely anyaga: Öntöttvas
Befogadóképesség: kb. 300g
Tégely méretek: Ø34mm (Átmérő) x 32mm (Mélység)
Készülék méretek: 90 (Sz) × 89 (M) x 150 (M) mm 
Tömeg: 800g

Goot Ónkád - POT-50C - Ólommentes

Műszaki adatok:
Precíz hőmérséklet szabályzás
A mért és a beállított hőmérséklet egyidejű kijelzése
Feszültség: 220V / 240V AC 50/60Hz
Teljesítmény: 370W - 430W
Max Hőmérséklet: 500˚C
Hosszú élettartamú kerámia fűtőbetét
Tégely / kád anyaga: Öntöttvas
kb. 850g forraszanyag befogadóképesség
Tégely / Ónkád méretek: 50 (Sz) × 50 (M) x 50 (M) mm 
Készülék méretek: 174 (Sz) × 142 (M) x 285 (M) mm 
Tömeg: 3kg

Goot Ónkád - POT-100C - Ólommentes

Műszaki adatok:
Feszültség: 220V / 240V AC 50/60Hz
Teljesítmény: 440 W
Maximális hőmérséklet : 350˚C
1.25%-os pontosság (kb. 1 Celsius)
SUS316 rozsdamentes acél belső
kb. 5,5 kg forraszanyag befogadóképesség
A mért és a beállított hőmérséklet egyidejű kijelzése
Hosszú élettartamú nikróm fűtőbetét
Ónkád mérete: 91 (SZ) x 60 (M) x 135 (M) mm
Készülék méretek: 360 (SZ ) x 124 (M) x 220 (M) mm
Tömeg: 5 kg

Goot Ónkád - POT-200C - Ólommentes

Műszaki adatok:
Feszültség: 220V / 240V AC 50/60Hz
Teljesítmény: 650 W
Maximális hőmérséklet : 400˚C
1.25%-os pontosság (kb. 1 Celsius)
SUS316 rozsdamentes acél belső
kb 9,5 kg forraszanyag befogadóképesség
A mért és a beállított hőmérséklet egyidejű kijelzése
Hosszú élettartamú nikróm fűtőbetét
Ónkád mérete: 180 (SZ) x 60 (M) x 130 (M) mm
Készülék méretek: 450 (SZ ) x 124 (M) x 220 (M) mm
Tömeg: 7 kg

Goot POT-28C

Goot POT-100C

Goot POT-50C

Goot POT-200C
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Az S01X7Ca-72M forraszanyag összetevői: (Sn 0.1Ag 0.7Cu 0.03Co = 0,1% Ezüst + 0,7% Réz + 0,03% Kobalt + 
98,97% Ón). 
A folyasztószer 72M „No clean” típusú és 3-3.2% található a forraszanyagban.
Ez a forraszanyag a modern kor kihívásaira lett kifejlesztve. A legtöbb forraszanyaggal szemben kíméli a pákahegyet, így a 
régi típusú vagy gyengébb minőségű forrasztópákákkal is megvalósítható az ólommentes forrasztás. 

Az S03X7Ca-72M forraszanyag összetevői: (Sn 0.3Ag 0.7Cu 0.03Co = 0,3% Ezüst + 0,7% Réz + 0,03% Kobalt + 
99,17% Ón). 
A folyasztószer 72M „No clean” típusú és 3-3.2% található a forraszanyagban. Ez a forraszanyag a modern kor kihívásaira lett 
kifejlesztve. A legtöbb forraszanyaggal szemben kíméli a pákahegyet, így a régi típusú vagy gyengébb 
minőségű forrasztópákákkal is megvalósítható az ólommentes forrasztás. A legtöbb forrasztási mutatója viszont közel 
található az etalonnak számító SAC305 ötvözethez.

Az SB6N-72M forraszanyag összetevői: (Sn 3.5Ag 0.5Bi 6.0In = 3,5% Ezüst + 0,5% Bizmut + 6% Indium + 90% Ón). 
A folyasztószer 72M „No clean” típusú és 3-3.2% található a forraszanyagban. Ez a forraszanyag kifejezetten az autóipar 
és a kényes felhasználási területekre lett kifejlesztve oly módon, hogy a legtöbb forrasztási mutatója megközelíti az ólmos 
forraszanyagokét. Olvadáspontja például 10C-al kevesebb, mint az etalon SAC 305-nek, nedvesítési tulajdonságai pedig 
meghaladják az etalon értékeket!

Ha eltérő összetevőjű, átmérőjű forraszanyagra van szüksége, keressen minket bizalommal. Ha ónrudat, pasztát, 
folyasztószert vagy épp folyasztószer mentes forraszanyagot keres, akkor szakembereink állnak rendelkezésükre!

KOKI Forraszanyagok

Pákahegy kímélő, alacsony ezüst tartalmú folyasztószer tartalmú forraszhuzal

Összetevők: 
S01X7Ca-72M Ón: 99.17%, Ezüst: 0.1%, Réz: 0.7%, Kobalt: 0.03%
S03X7Ca-72M Ón: 98.97%, Ezüst: 0.3%, Réz: 0.7%, Kobalt: 0.03%

Pákahegy kímélő tulajdonság
A kobalt hozzáadásával készült S01X7Ca-72M és 
S03X7Ca-72M forraszanyag mind a vas, mind a réz 
tartalmú pákahegyeknél lassabb károsodást mutatott, 
mint más összetevőjű versenytársai. A forraszanyag 
kevésbé lép kapcsolatba a legtöbb pákahegy gyártó 
által preferált bevonatokkal. 
Ez azon gyártóknál volt igazán szembetűnő, akiknek 

nincs kifejezetten ólommentes forrasztásra kifejlesztett bevonata. Az alábbi képek mutatják egy 
jellemző gyártó pákahegyei közti különbséget az eltérő ötvözetek használata esetén.

Rövidzár képződést akadályozó tulajdonság
A 72M sorozatú folyasztószer egy új aktivátort tartalmaz, melynek segítségével minden eddiginél 
hatékonyabb nedvesítés valósítható meg. Az aktivátor tökéletesen igazodik a műgyanta alapú 
folyasztószerhez. Ezen tulajdonságok akkor válnak igazán szembetűnővé, ha alacsonyabb 
hőmérsékleten forrasztunk vagy csak nagyon kis idő áll rendelkezésre a forrasztás 
véghezviteléhez.

Költségcsökkentés minden oldalról
Az alacsonyabb ezüst tartalom (0.1% - S01X7Ca-72M és 0.3% S03X7Ca-72M) hozzájárul, hogy már 
a forraszanyag bekerülési költségén is csökkentsünk. Az S01X7Ca-72M ötvözet kitűnő forrasztási 
tulajdonságai gyorsabb forrasztást, tovább kitartó pákahegyeket, kevesebb forrasztási hibát 
tesznek lehetővé. Ezek által pedig megint csak költséget takaríthat meg!
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S01X7Ca-72M

S03X7Ca-72M

Nagy megbízhatóságú alacsony olvadáspontú ólommentes forraszanyag
Összetevők: Ón:90%, Ezüst: 3.5%, Bizmut: 0.5%, Indium: 6%

Rendkívül megbízható kötések a kényes területeken.
Ez a speciális forraszanyag azon felhasználóknak készült, ahol az elsődleges 
szempont a forraszkötések megbízhatósága. Ilyen területek az autóipar, légi 
közlekedés, katonai felhasználás, gyógyászat, kritikus területi eszközök és még 
sorolhatnánk. Ez a forraszanyag társaihoz képest sokkal jobban hasonlít az 
ólmos forraszanyagok tulajdonságaira. Alacsonyabb hőmérsékleten olvad, 
sokkal rugalmasabb és erősebb.

Hőmérséklet változások elviselés a SAC305 ötvözettel szemben
Az SB6N ötvözet a szélsőséges körülmények között sokkal jobban teljesített, mint 

az etalonnak számító SAC305 ötvözet. Ez főleg a hőmérséklet ingadozásoknál volt a legszembetűnőbb.

Teljes SB6N sorozatú forraszanyagok
Ebből a forraszanyagból nem csak huzal, hanem paszta és ónrúd is kapható. Keressen minket 
bizalommal.

SB6N-72M

KOKI
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Szünetmentes tápegységek, IT eszközök

A szünetmentes tápegységek hasznos kiegészítői lehetnek az ipar, irodai vagy egyéni felhasználók számára!

Ha nem szeretné, hogy egy folyamat egy áramszünet esetén befejezetlen maradjon, akkor érdemes egy ipari felhasználású 
tápegységet bekötni a gyártógép elé, hogy az utolsó munkadarab vagy utolsó sorozat még rendben lefusson.
Sok esetben az áramszünet adatbázis sérüléssel is járhat, melynek a helyreállítása időigényes, bonyolult munkafolyamatot 
okozhat, valamint nem utolsó sorban szakértelmet igényel!
A szünetmentes tápegységekkel ez a hibaforrás kiiktatható, hisz a tápegységek áramszünet esetén jeleznek, így az Operátor 
vagy Mérnök elmenti az adott munkafolyamatot, vagy éppen szerkesztett adatbázist és biztonsággal, kapkodás leállíthatja 
berendezését.

Irodai alkalmazásnál a számítógépek / laptopok, nyomtatók, routerek, szerverek biztonságos tápellátását is biztosítják. 
Szintén egy-egy áramszünet esetén bőven van idő az utolsó munkafolyamatokat befejezni és elmenteni. Így a bosszantó 
adatvesztés elkerülhető. Továbbá sürgős árajánlat, számlázás, szállítólevél készítésnél jól jön, ha épp áramszünet van.

A túlfeszültség  is egy komoly probléma az ipari / irodai életben. Számos eszköz / berendezés megsérülhet fizikailag és / vagy 
szoftveresen egy egyszerű észrevehetetlen tűimpulzus miatt.
USB kommunkációs porttal, Ethernet csatlakozóval, adatvonal védelemmel (ethernet, modem/fax vonal) és LCD kijelzővel 
ellátott tápegységekkel is rendelkezünk. 

Hideg start, Automatikus feszültség szabályozó rendszer (AVR), Hálózatról való munka, Akkumulátorról való munka
Figyelmeztető hangjelzés: Akkumulátorról való munka, Hálózati üzemzavar, Jelentős akkumulátor kimerülés stb.

Az igényeknek megfelelően széleskörben állunk rendelkezésükre, bármely informatikai eszköz beszerzésénél! 

Kérjük igényeivel keresse fel kollégáinkat a megadott elérhetőségeinken! SZ
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Névleges teljesítmény: 650 VA
Kialakítás: Asztali
Típus: Line-interactive
Csatlakozók: 2x kimenet
Áthidalási idő: 5 perc
Adatvonal védelem: 
- RJ-11 modem/fax vonal
Visszatöltési idő: < 6 óra
Átkapcsolási idő: 8 ms
Túlfeszültség védelem: Van
Kommunikációs port: USB
Szélesség: 143 mm
Mélység: 279 mm
Magasság: 100 mm
Tömeg: 4.4 kg

VI 650 SE LCD
Névleges teljesítmény: 2200 VA
Kialakítás: Asztali
Típus: Line-interactive
Csatlakozók: 2 x PL, 2 x IEC kimenet
Áthidalási idő: 6 perc (fél terhelésen)
Adatvonal védelem: 
- RJ-45 modem/fax vonal
- RJ-45 10/100Base-T Ethernet
Átkapcsolási idő: 8 ms
Túlfeszültség védelem: Van
Kommunikációs port: USB
Szélesség: 139 mm
Mélység: 365 mm
Magasság: 195 mm
Tömeg: 10.2 kg

VI 1200VA LCD interactive UPS

Névleges teljesítmény: 1500 VA
Kialakítás: Rack / Torony
Típus: Line-interactive
Csatlakozók: 8x IEC kimenet
Áthidalási idő: 9 perc (fél terhelésen)
Adatvonal védelem: 
- RJ-45 modem/fax vonal
- RJ-45 10/100Base-T Ethernet
Átkapcsolási idő: 2-6 ms
Túlfeszültség védelem: Van
Kommunikációs port: USB, RS232
Szélesség: 438 mm
Mélység: 436 mm
Magasság: 86.5 mm
Tömeg: 17.8 kg

VI 1500VA RT interactive UPS VFI 1000R online 1U

Névleges teljesítmény: 1000 VA
Kialakítás: 1U Rack
Típus: On Line
Csatlakozók: USB, 3x IEC C13
Visszatöltési idő: 4 - 6 óra
Beépített akkumulátor: 4 db 6V/9Ah
Szélesség: 438 mm
Mélység: 477 mm
Magasság: 44 mm
Tömeg: 12.6 kg

Automatic Voltage
Reductor

1200VA/360W

EMD for SNMP
Manager Túlfeszvédett 

elosztó
5*230V + telefon IEC C13 Schuko 
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Model RVS HD 720p 
Table

RVS HD 720p 
Vesa

Méretek 45cm x 12cm x 10cm

Tömeg 1,1 Kg

Csatlakozó HDMI kimenet

Nagyítás

4D Lencse 
2.0x-48x 

(22” képernyőn)

10D Lencse 
5x-100x 

(22” képernyőn)

4D Lencse 
2.0x-55x

(22” képernyő)

5D Lencse 
2.5x-60x 

(22” képernyő)

Kamere felbontás HD 720p 1280 x 720 50/60 Hz

Autó / Manuális fókusz Igen

Funkciók

Állítható fényerő
Állítható nagyítás

Állítható magasság
Pillanatkép
Áttekintés

Magas kontraszt opció

Ajánlott monitor 16:9

Csatlakozás DVI & HDMI

Válaszidő 5ms

Jel HD 720p

Állítható magasság Igen

Billentyűzet Igen (A kamerán és külső opcionális 
vezérlőegység)

Teljesítmény 8 Watt

Tekintse meg az RVS Videómikroszkópjainkat!

Szín hű, magas kontraszttal és felbontással rendelkező képet nyújt. Többféle kialakításának köszönhetően 
(akár falra szerelhető változat, vagy állványos változat) számos helyzetben használható.

Kristálytiszta kép, igényes megjelenés, költséghatékonyság jellemzi a RVS Videómikroszkópjainkat!
Panelek, alkatrészek, felületek vizsgálatához tökéletes eszköz, mely képrögzítő funkcióval rendelkezik USB-re!
Különböző opciók állnak rendelkezésre mint például a 200x nagyítás, képrögzítés számítógépre, mérés, képjellemzők 
átállítása... Egy Full HD monitor segítségével szemkímélő munkavégzésre is kiválóan alkalmas, legyen az forrasztás, 
csomagolás vagy ellenőrzés!

Használható akár:
- Autóipar
- Repülés
- Klinikai
- Karbantartás
- Elektronika
- Gépészet
- Törvényszék
- Orvosi eszközök
- Csomagolás és Címkézés
- Gyógyszeripar
- Felújítás, restaurálás
- Biztonsági szervezet

RVS Videómikroszkópok

Igény esetén kipróbálási le
hetőséget bizto

sítunk!

RVS HD 720p Table

Az RVS HD 720p Table és Vesa egy nagy felbontású kamera ellenőrző rendszer, mely hihetetlen képminőséget és nagyítást ad kiváló színekkel, 
kontraszttal és felbontással.

Mérés PC nélkül
Integrált, valós időben hatékony mérést tud végezni a képernyőn levő rácsokkal és kurzorokkal számítógép használat nélkül.

RVS HD 720p Vesa

Ergonomikus kialakítás

A Table és az állítható kar ideálissá teszi munkában és javításkor. Az RVS HD 720p 
Table-nek és 
Vesa-nak minimális helyigénye van. Ultra könnyű és kompakt 
kivitelének köszönhetően könnyen hordozható.

HD képek

A Capture Control szoftver lehetővé teszi, hogy 
HD képeket készítsen. A készített képek 
felhasználhatóak további feldolgozáshoz vagy 
mérések elemzéséhez. 

Ezeket különböző formátumban (bitmap, JPEG, 
TIFF) könnyen tárolhatja, vagy elküldheti email-
ben.
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Model RVS HD 1080p Table RVS HD 1080p Vesa

Méretek Table: 24cm x 41cm
Magassága: 11-42 cm 37cm x 12cm x 14cm

Tömeg 2,5 Kg 1,2 Kg

Csatlakozó HDMI kimenet

Nagyítás

4D Lencse 1.8x-51x 
(98x digitális) 

(24” képernyő)

10D Lencse 5x-100x 
(150x digitális) 
(24” képernyő)

4D Lencse 1.8x-51x (98x digitális) 
(24” képernyő)

5D Lencse 2.3x-62x (122x digitális) 
(24” képernyő)

10D Lencse 5x-100x (150x digitális) 
(24” képernyő)

Kamere felbontás HD 1080p 1980 x 1080 50/60 Hz (FULL HD)

Autó / Manuális fókusz Igen

Funkciók

Állítható fényerő
Állítható nagyítás

Állítható magasság
Pillanatkép
Áttekintés

Magas kontraszt opció

Ajánlott monitor 16:9

Csatlakozás DVI & HDMI

Válaszidő 5ms

Jel HD 1080p

Állítható magasság Igen

Billentyűzet Igen (A kamerán és külső opcionális vezérlőegység)

Teljesítmény 8 Watt
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Az RVS HD 1080p (FULL HD) Table és Vesa egy nagy felbon-
tású videómikroszkóp rendszere Full HD 1080p képminőséget biztosít. 
Szín hű, magas kontraszttal és felbontással rendelkező képet nyújt. 
Többféle kialakításának köszönhetően (akár falra szerelhető változat, vagy 
állványos változat) számos helyzetben használható. Gyors autófókusszal, 
vagy manuális fókusszal és kiegészítő lencsék segítségével akár több mint  
98x-os optikai nagyítással is rendelkezik. Beépített USB Image Capture 
rendszerének segítségével pillanatok alatt elmentheti a látottakat.

Főbb jellemzők
- Pontos és részletes ellenőrzés a kiváló Full HD képfelbontás, a dinamikus 
nagyítási tartomány és az integrált LED-es megvilágítás segítségével.
- Valós idejű on-screen méretezés.
- Ergonomikus kialakítása miatt kevésbé fárasztó a használata és 
nagyobb termelési hatékonysággal üzemeltethető. Falra rögzítve 
teljesen kiküszöböli a külső körülményekből vagy kézremegésből 
adódó képmozgást.
- Egyszerű dokumentáció és a nyomon követhetőség a pontos 
minőség-ellenőrzési nyilvántartásokhoz USB –s képrögzítés segítségével 
(Ajándék USB 3.0 pendrive!)
- Túl nagy nagyítás esetén az ellenőrizendő terület megkeresése sok időt 
igényelhet. Ezt a problémát 2 gombnyomással orvosolhatjuk. Ha a tárgy 
mozgatása közben elvesztettük volna az ellenőrizendő területet, akkor csak 
nyomjuk meg a Wide/tele gombot. Ekkor a videómikroszkóp átvált a legki-
sebb nagyításra és megjelenik egy célkereszt. Miután becéloztuk a kívánt 
területet, csak nyomjuk meg ismét a gombot és a nagyítás az eredetire 
ugrik vissza.

Az RVS HD 1080p (FULL HD) Table és Vesa egy magas 
felbontású kamera, amely 1080 pixeles full HD képminőségével 
kiváló szín visszaadást, kontrasztot és felbontást ad.

Egyszerű és hatékony mérést tud végezni a képernyőn levő 
rácsokkal és kurzorokkal számítógép használat nélkül.
Széles dinamika tartomány (Wide Dynamic Range)  minden 
pixel telítettségi szintjétől függően többszörös exponálást 
használ.

Zajcsökkentő funkciója (Noise Reduction) tisztább képet ad.

Képeit közvetlenül egy USB-n tudja tárolni.  Egyszerűen 
csatlakoztassa az USB-t a készülékhez!

A képernyő kijelzőn (On Screen Display) olyan menüket talál, 
mint  például nagyítás, fókusz / expozíciós mód és a mélység 
beállítás.
A Fehér Egyensúly (White Balance) segíti, hogy a fehér 
fehérnek látszódjon a képeken. Segít kiküszöbölni a külső 
fényforrások - mint a nap és izzók - színre gyakorolt hatását.

RVS HD 1080p Vesa
(FULL HD)

RVS HD 1080p Table
(FULL HD)

Az                         egy olyan kézi digitális na-
gyító mely egyedi megjelenítési technológiájának segítsé-
gével biztosítja az éles és erősen kontrasztos képeket. 4,3” 
kijelzőjén jól láthatók a részletek.
Az ergonomikus kialakítása kényelmes használatot biztosít 
a nehezen megközelíthető helyeken. LED megvilágítá-

sának  köszönhetően ideálisan 
használható rossz fényviszonyok 
között is. Egyedülálló szabadal-

maztatott mérőrácsai és 
a képrögzítés képessége 
teszi ideális eszközzé a 
minőség-ellenőrzés és 
vizsgálat területén a leg-
különbözőbb iparágak-

ban, mint pl. Vizuális ellenőrzés, Minőség ellenőrzés, javítás 
és utómunka, érintés nélküli mérés, digitális képrögzítés és 
dokumentáció, információcsere és egyszerű jelentés. Kis 
mélység élessége miatt kiválóan alkalmazható egyszerűbb 
mérésekre is. 

Specifikáció:

- Kijelző méret és felbontás: 4.3”, 480 x 272
- Szenzor: CMOS, 30 fps (frames per second)              
- Nagyítás: 7x, 9x, 14x közeli fókusz és 4x, 5x, 8x távoli 
fókusz
- Integrált lítium ion akkumulátor, használati idő 5 óra
- Választható mérőrácsok: 2-féle / nagyítás 
(Pl. 14x = 1mmx1mm, 4,3mm x2,3mm)
- Kommunikáció és töltés: Micro USB csatlakozás
- Automatikus kikapcsolás
- Integrált LED világítás (Ki és bekapcsolható)
- „Képfagyasztás” funkció
- Kb 100 kép tárolása
- Tömeg: 225g.

RVS Clear 14x

RVS Clear 14x 16



Wiha német minőségű kéziszerszámok teljes választékából választhat, melyek nagy része raktáron megtalálható 
telephelyünkön.
 
Készletek és darabos termékek legtöbbje kapható EPA kompatibilis-ESD kivitelben, valamint villanyszerelő, csúszásmentes, 
klasszikus, ipari és professzionális változatban is.

Csavarhúzók, fogók, csípők vágók, imbuszkulcsok (metrikus és nem metrikus (inch) kivitelben is), bitek (behajtószárak), 
kalapácsok, mérőeszközök, gépkulcsok, csipeszek,  stb.

Wiha Kéziszerszámok teljes választéka

Csavarhúzók:
- Klasszikus, Ipari és Professzionális
- Csúszásmentes csavarhúzók
- Villanyszerelő csavarhúzók (1000V 
kompatibilisek, IEC60900:2004)
- Fanyelű, T nyelű csavarhúzók
- Műszerész és Kerámia csavarhúzók
- EPA kompatibilis ESD csavarhúzók (normál, műszerész)
- Nyomaték csavarhúzók (analóg és digitális kivitel)
- Cserélhető szárú és állítható szárhosszúságú csavarhúzók
- Fázisceruzák
- Csavarhúzó készletek
- Racsnis kulcsok

Imbuszkulcsok (metrikus és nem metrikus (inch) kivitelben is):
- L alakú imbusz kulcsok
- Imbusz kulcs készletek
- Mágnesezést nem igénylő imbusz kulcsok (magic spring kivitel)
- Torx kulcsok, dugókulcsok
- Gömb fejű kulcsok és készletek
- T nyelű kulcsok

Bitek (behajtószárak):
- Classic bitek
- Durabit bitek (a jobb tartásért)
- Diamond bitek (a hosszabb élettartamért)
- Torsion bitek (a pontosabb meghúzásért)
- Inkra bitek (a szögben való csavarozáshoz)
- Egyedi és speciális bitek több féle bit befogással
- Fúrószárak
- Bit tartók és bit készletek

Fogók, csípők és vágók:
- Egyenes kivitelű fogók, oldalcsípők, 
homlokcsípők és  vágók 3 féle minőségben
- Inomic® ergonómikus fogók
- Szorítógyűrű kiszedők
- Villanyszerelő fogók, oldalcsípők, homlokcsípők és 
vágók (1000V kompatibilisek, IEC60900:2004)
- EPA kompatibilis ESD fogók, oldalcsípők, 
homlokcsípők és vágók
- Ollók
- Krimpelők
- Svéd fogók és cső fogók
- ESD disszipatív csipeszekKalapácsok:

Többféle méretű és kivitelű kalapács
A legfinomabb és a legkeményebb munkákhoz is
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Cikkszám

27149 T6 60 3,5 164 23 32g

22436 T8 60 3,5 164 23 31g

27145 T9 60 4,0 171 30 53g

27144 T10 80 4,0 191 30 55g

27146 T15 80 4,0 191 30 55g

Cikkszám

00821 3,0 100 0,5 204 23 32g

00823 4,0 100 0,8 211 30 55g

00826 5,5 125 1,0 243 36 65g

00829 6,5 150 1,2 268 36 101g

00847 PH1 80 191 30 56g

00848 PH2 100 218 36 96g
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SoftFinish® ESD Csavarhúzó készlet

Penge, hegy

Kiváló minőségű króm-vaná-
dium-molibdén acél, edzett, 
krómozott. A Chrome Top® 
-pal  tökéletes az  illeszkedés.

Fogantyú

Ergonomikus Wiha 
SoftFinish® többkomponensű 
markolat lecsúszás elleni 
védelemmel. Felületi 
ellenállás 106-109 ohm.

Nyél

Többkomponensű nyél, 
ergonomikus Wiha 
SoftFinish®, elgurulás elleni 
védelemmel.

Penge, hegy

Jó minőségű króm vanádium 
molibdén acélból, edzetten, 
barnítva készül. Közvetlenül a 
pengére fröccsentett 
védőszigetelés.

Egyedileg tesztelt védőszigetelés, 1000 V AC, VDE és GS tesztelt.
SoftFinish® ESD Csavarhúzó készlet, VDE, GS

Cikkszám

00785 2,8 75 0,6 150 19 19,2g

00789 4,0 100 0,8 195 24 42,33g

00792 5,5 125 1,0 230 28 68g

00795 6,5 150 1,2 255 28 81g

00837 PH1 80 175 24 43g

00838 PH2 100 205 28 73g

05271 3,0 60 140 15 28,62g

Nyél

Merev, szögletes klasszikus 
Wiha nyél.

Penge, hegy

Jó minőségű króm vanádium 
molibdén acélból, edzetten, 
barnítva készül. 
Közvetlenül a pengére 
fröccsentett védőszigetelés.

Cikkszám

26707 180 7 3,4 2,2 1,8 245g

Egyedileg tesztelt védőszigetelés, 1000 V AC, VDE és GS tesztelt.

Kombinált fogó - Professzionális

Kombinált fogó - VDE Professzionális 

Cikkszám

26708 180 7 1 0 3,4 2,2 1,8 276g

ESD Laposfogó - Professzionális 

Cikkszám A B D F

26799 120 4 3/4 9,5 23 6,5 1,4 70g

Cikkszám

25626 0,05 45 15 1,27 0,73g

01184 1/6 47 17 1,59 1,3g

01194 5/64 51 18 1,98 1,7g

01189 3/32 55 20 2,38 2,7g

22406 7/64 58 21 2,78 4g

01187 1/8 62 22 3,18 5,5g

01200 9/64 63 24 3,57 7g

01193 5/32 67 26 3,97 9,3g

01188 3/16 74 29 4,76 14,6g

01197 7/32 84 33 5,56 22,1g

01186 1/4 90 36 6,35 31,4g

01192 5/16 102 40 7,94 55g

01191 3/8 116 45 9,53 87,5g

Imbuszkulcs készlet, 13db-os inch, 
rövidített, ProStar tartóban 
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Mérőeszközeinkkel és mérőműszereinkkel könnyedén, pontosan és precízen mérhet.
Digitális multiméterek, digitális infrared és szondás hőmérők, digitális és analóg tolómérők, ESD mérőműszerek és ESD 
teszt eszközök, colstokok, mérőszalagok, feszültség detektorok, lakatfogók széles választéka áll rendelkezésünkre.

Egy szervizes életben elkerülhetetlen eszköz egy megbízható pontos digitális vagy analóg mérőműszer. Akár feszültség, 
ellenállás, dióda teszt, zárlat, hossz, hőmérséklet stb. mérésnél is szükség van egy tökéletes eszközre.

ESD-s területre való belépéskor egy ESD teszt állomásnál kell keresztül menni, ahol az ESD szigorainak meg kell felelni 
különben a területre tilos belépni! Ehhez ESD szakemberünk tanácsai állnak rendelkezésre, mind eszközök (ESD mérés, ESD 
eszközök) mind pedig ESD területek komplett kialakításához.

ESD auditok, ESD bemérések IEC61340, ANSI S.20.20 szabványok alapján vagy egyedi igényeknek megfelelően. Ellenállás és 
térerősség mérővel, valamint „levezetési” idő méréssel.

Szabvány szerinti tanúsítások, tanúsítás előtti felülvizsgálatok, tanúsításra való felkészítések, szaktanácsadás.

 
Mérőeszközeink nem csak az elektronikai ipar számára hasznosak, hanem az egyéni alkalmazásuk is széles körben elterjedt. 
Finommechanikai, elektronikai, barkácsműhely és hobbi szervizesek számára is széles választékkal állunk elő.

Kérje kollégánk segítségét és tanácsát!

Méréstechnika teljes választéka

Relatív mérési mód
Dióda teszt
Folytonossági teszt
Hangjelzés
Adattartás
Háttérvilágítás
Automata kikapcsolás
PC-re csatlakoztatható /USB kábellel
 
Kijelző: 4 digites
DC V: 0,1mV – 1000V
AC V: 1mV – 750V
DC A: 0,1µA – 10A
AC A: 0,1µA – 10A
Ellenállás: 0,1Ω – 40MΩ
Kapacitás: 10pF – 100µF
Frekvencia: 0,001Hz – 30MHz
Kitöltési tényező: 0,1% – 99%
Hőmérséklet: -20°C – +1000°C
Méret: 185 x 85 x 40 mm

Multiméterek, hőmérők, lakatfogók, célműszerek.
Colostokok
Digitális és analóg tolómérők
ESD-s tolómérő

25328 - Digitális multiméter 5az1-ben
Tranzisztor teszt
True RMS
Dióda teszt
Folytonossági teszt
Relatív adattartás
Hangjelzés
Háttérvilágítás
Automata kikapcsolás
 
Kijelző: 4 digites
DC V: 0,1 mV - 1000 V
AC V: 1 mV - 750 V
DC A: 0,1 μA - 10 A
AC A: 0,1 μA - 10 A
Ellenállás: 0,1 Ω - 40 MΩ
Kapacitás: 1 pF - 200 μF
Frekvencia: 0,01 Hz - 10 MHz
Hőmérésklet: -40 - 1000°C
Kitöltési tényező: 0,1 % - 99 %
Méret: 190 x 95 x 40 mm

Tartozékok: Maxwell szoftver, USB kábel, banándugós 
hőmérőszonda, műszerzsinór, elem (9V)

Tartozékok: K-típusú átalakító, műszerzsinór, banándugós 
hőmérőszonda, elem (1 x 9V)

25303 - Digitális multiméter (TRUE RMS)

M 
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Kijelző: 3½ digites
DC V: 1 V - 600 V
AC V: 1 V - 600 V
AC A: 0,01 A - 400 A
Ellenállás: 1 Ω - 200 kΩ
Méret: 150 x 50 x 25 mm

Dióda teszt
Folytonossági teszt
Hangjelzés
Adattartás
Tartozék: Műszerzsinór, elem 
(3 x 3V, CR2032)

Közvetlen érintkezés nélküli (non-con-
tact) hőmérséklet mérés
K-típusú mérőszondával való mérés
Modern és egyedi dizájn, lapos kialakítás
Beépített lézeres kereső
Automata adat memorizálás (Data Hold)
Automata kikapcsolás
°C/°F kapcsoló
Digitálisan állítható emisszivitási érték 
(0.10 - 1.0)
MAX, MIN, DIF, AVG mérések
Adatrögzítés (LOG)
Háttérvilágított LCD
Automata mérési tartomány kiválasztás
0.1ºC(0.1ºF) felbontás
Magas és mély érték riasztás
Általános emisszivitás

25328 - Digitális multiméter 5az1-ben 25911 - Digitális infrared hőmérő -64°C - 1400°C

Szondás mérés (TK)
Mérési tartomány:
-64 - 1400°C (-83,2 - 1990 °F)

Infravörös mérés (IR)
Mérési tartomány: 
-50 - 850°C (-58 - 1022°F)
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Partnereink számára, akik biztosítani szeretnék, hogy a 
dolgozók ne léphessenek be az EPA területre karpántjuk és 
lábbelijük eredményes tesztje nélkül

• A forgókapu megfelel az ANSI/ESD S20/20 előírásainak, 
valamint az ISO szabvány adatrögzítési követelményeinek
• A rendszer gyorsan és automatikusa végzi el az ellenőrzést
• Jelentést készít, az ESD koordinátor számára

Bármely ESD védelmi szabvány elengedhetetlen kelléke a folyamatos 
tesztelés és mérés. 
Legyen az IEC/EN/DIN 61340, ANSI/ESD S20.20, JESD625, AATCC, AFLCR, 
IEEE, ISO/DIS, ISO/TR, MIL általános vagy valamely terület speciális 
szabványa. 
Ezen mérések a napi rendszerességűtől az éves felülvizsgálatig 
terjedhetnek.
Az ESD védett terület bejáratától, azaz a beléptetéstől, egészen a kilépésig 
egy szabályzott és ellenőrzött területen tartózkodunk.

1 MΩ -os ellenállású 
csuklópánt

rugalmas vezetékkel

Disszipatív
lábbeli

Ezt csak akkor mondhatjuk el, ha a 
terület minden elemét az ellenőrzé-
sünk alatt tartjuk.
Ezt a lehető legkönnyebben az egyes 
elemek ellenőrzésével tehetjük meg.

Ehhez a leggyakrabban háromféle műszert 
használunk. 
(Tera-Ohm méter, Térerősség mérő, 
Levezetési idő mérő).

Ezeken kívül szükségünk van a 
hőmérséklet és a páratartalom

folyamatos követésére és az esetleges beavatkozásra, ha valamely 
érték a tűrések közelébe kerül.
Ezen intézkedésekben a kezdetektől fogva segítségükre lehetünk. 
Lehet szó felmérésről, installálásról, bemérésről, auditálásról.

Beléptető rendszerek

Tera-Ohm mérő

• Alkalmas mobil használatra egyszer használatos és újratölthető elemekkel
• Kezelő barát: csak két gomb használata szükséges
• Egyszerre mér ellenállást, hőmérsékletet és páratartalmat
• PC szoftvert tartalmaz
• Minden adat átmenthető Microsoft ExcelTM formátumba

• Rendkívül széles tartományú, elemmel működő, hordozható mérőműszer 
bármilyen sík felület ellenállásának mérésére, az ASTM D-257 szabványnak
megfelelő, hátoldali párhuzamos mérőelektródák segítségével.
• A felületi ellenállást egy 103-tól 1012-ig skálázott LED-sor mutatja. Az értékek 
Ohm/m2-ben értendőek.

Ellenállás mérő

Partnereinknek a nekik legmegfelelőbb szolgáltatási csomaggal állunk rendelkezésükre. 
Az oktatások keretében a koordinátorok megtanulják a műszerek használatát, hogy önállóan tudják az ESD elleni védekezési terv intézkedéseit 
foganatosítani.

Az EFM 022 térerő-mérő, egy kézi mező mérőműszer az 
elektrosztatikus töltések pontos mérésére.
• A CPS 022 kiegészítővel, a térerő-mérőt töltöttség-lemez 
jelzőműszerként is lehet használni. 
• Sztatikus töltések precíziós mérőműszere automatikus 
távolság átváltással
(5 előre beállított távolság támogatás kiválasztási lehetősége)

Térerő-mérő
• Elemmel működik, de egy hálózati AC adapterrel helyettesíthető
• Az opciós CPS022-vel, töltöttség-lemez jelzőműszerként is lehet használni 
vizsgáló feladatokhoz és ionizáló készülékek ellenőrzésére.

ESD Tesztállomások

ESD Tesztállomások

20



Több színben!
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Normál székek és forgószékek, normál ESD és tisztaszoba kivitelben, padok, főnöki székek, egészségügyi székek, tárgyaló 
székek, főnöki székek, dizájn székek, munkaszékek, stb. teljes választéka.
(Műanyag, műbőr, textil, görgős, tappancsos, lábtartós, magasított.)

Több színben, több méretben!

Ergonomikus forgószékek
Főnöki forgószékek
Menedzser forgószékek
Operatív forgószékek
Otthoni iroda (home office)
Hálós (net) székek
Várótermi ülőbútorok
Rakásolható székek (tárgyaló- és konferenciaszékek)
Közösségi terek – Menza
Állófogasok
Alkatrészek (Karfa, görgők, tappancsok, ülőlap, háttámla, normál fekete gázlift, króm gázlift, magasított gázlift, kioldó 
szerkezet gázlifthez, lábkereszt, stb.)

Kérje kollégánk segítségét és tanácsát!

Normál- és forgószékek, fogasok

Teljes magasság: 82-95 cm
Ülésmagasság: 45-58 cm
Teljes szélesség: 60 cm
Ülésszélesség: 46 cm
Ülésmélység: 42 cm
Térfogat: 0,09 m3

Terhelés Intenzitás: napi 5-8 óra
Székmechanika: aszinkron mechanika
Kartámasz: nincs, de szerelhető
Stílus: hagyományos
Kárpitozott: nem
Fejtámasz: nincs
Széktípus: forgó

Tisztatéri PU Forgószék
Aszinkron mechanika

Speciális poliuretán ülőlap és háttámla
Aszinkron mechanika – az ülőlap és a háttámla dőlésszöge
egymástól függetlenül állítható
Gázliftes magasságállítás
Műanyag lábkereszt
Teherbírás: 110 kg 
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Teljes magasság: 97-110 cm
Ülésmagasság: 52-65 cm
Teljes szélesség: 64 cm
Ülésszélesség: 46 cm
Ülésmélység: 45 cm
Térfogat: 0,16 m3

Kárpitigény: 0,62 fm 
Terhelés Intenzitás: napi 5-8 óra
Székmechanika: aszinkron mechanika
Kartámasz: nincs
Stílus: hagyományos
Kárpitozott: igen
Fejtámasz: nincs
Széktípus: forgó

ESD (Antisztatikus) 
Aszinkron Forgószék

antisztatikus tulajdonságú forgószék, nem vezető háttámla burkolattal
Állítható magasságú háttámla (U&D)
Aszinkron mechanika: az ülőlap és a háttámla dőlésszöge egymástól 
függetlenül állítható
Ergonomikus ülőlap
Antisztatikus szövetkárpitozás
Krómozott gázlift, kartámasz nem szerelhető
Krómozott lábkereszt antisztatikus görgőkkel
Teherbírás: 110 kg

Több színben!

Teljes magasság: 95-108 cm
Ülésmagasság: 50-63 cm
Teljes szélesség: 64 cm
Ülésszélesség: 46 cm
Ülésmélység: 45 cm
Térfogat: 0,16 m3
Kárpitigény: 0,62 fm
Terhelés Intenzitás: napi 5-8 óra
Székmechanika: CP mechanika
Kartámasz: nincs
Stílus: hagyományos
Kárpitozott: igen
Fejtámasz: nincs
Széktípus: forgó

ESD (Antisztatikus) 
Szinkron Forgószék

Antisztatikus tulajdonságú forgószék
Nem vezető háttámla burkolattal
Ergonomikus, dönthető, állítható magasságú és mélységű háttámla
Ergonomikus ülőlap
Antisztatikus szövetkárpitozás
Krómozott gázlift, kartámasz nem szerelhető
Krómozott lábkereszt antisztatikus görgőkkel
Teherbírás: 110 kg
Opció: erősített CP
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Teljes magasság: 106-119 cm
Ülésmagasság: 49-62 cm
Teljes szélesség: 60 cm
Ülésszélesség: 50 cm
Ülésmélység: 46 cm
Térfogat: 0,16 m3
Kárpitigény: 0,77 fm
Terhelés Intenzitás: napi 5-8 óra
Székmechanika: aszinkron mechanika
Kartámasz: nincs, de szerelhető
Stílus: klasszikus
Kárpitozott: igen
Fejtámasz: nincs, de szerelhető
Széktípus: forgó

Tisztatéri Forgószék
Aszinkron mechanika

Magas, ergonomikus, kényelmes, állítható magasságú háttámla (U&D)
Ergonomikus ülőlap
Aszinkron mechanika: az ülőlap és a háttámla dőlésszöge egymástól 
függetlenül állítható
Gázliftes magasságállítás, műanyag lábkereszt
Teherbírás: 110 kg
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ESD Forgószék, Görgős
Szövet vagy Műbőr

ESD biztos
Görgős
Háttámlával folyamatos érintkezés
Ülésmagasság: 440-590 mm
A háttámla magassága állítható
Acél alap
Vezetőképes (konduktív) EN 61340-5-1
Minden ESD kárpitozás antisztatikus
Erős öt lábú acélkeret 
A keret színe fekete

ESD Forgószék, Tappancsos
Szövet vagy Műbőr

ESD biztos
Tappancsos
Háttámlával folyamatos érintkezés
Ülésmagasság: 440-590 mm
A háttámla magassága állítható
Acél alap
Vezetőképes (konduktív) EN 61340-5-1
Minden ESD kárpitozás antisztatikus
Erős öt lábú acélkeret 
A keret színe fekete

ESD Forgószék, Tappancsos 
Szövet vagy Műbőr

Lábtartóval
ESD biztos
Görgős
Háttámlával folyamatos érintkezés
Ülésmagasság: 440-590 mm
A háttámla magassága állítható
Acél alap
Vezetőképes (konduktív) EN 61340-5-1
Minden ESD kárpitozás antisztatikus
Erős öt lábú acélkeret 
A keret színe fekete

Klasszikus Forgószék
Teljes magasság: 105-113 cm
Ülésmagasság: 44-52 cm
Teljes szélesség: 64 cm
Ülésszélesség: 52 cm
Ülésmélység: 52 cm
Térfogat: 0,18 m3
Terhelés Intenzitás: napi 5-8 óra
Székmechanika: hintamechanika
Kartámasz: van
Stílus: klasszikus
Kárpitozott: igen
Garancia: 2 év
Fejtámasz: nincs
Széktípus: forgó
Teherbírás: 110kg
Műanyag lábkereszt
Gázliftes magasságállítás

Valódi marhabőr kárpitozás különleges, kontrasztos varrással

Teljes magasság: 185 cm
Teljes szélesség: 45 cm
Térfogat: 0,09 m3
Talp átmérő (egyéb termékek): 55 cm

Fehér vagy fekete színben
Esernyőtartóval

Fém Állófogas
Teljes magasság: 174 cm
Teljes szélesség: 45 cm
Kárpitigény: 0,04 m3
Talp átmérő (egyéb termékek): 45cm
Krómozott váz
Fekete műanyag elemek
Vállfás használatra is alkalmas
Esernyőtartóval

Fém Állófogas
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ESD iratlefűző dosszié

ESD irodai eszközök

ESD irattartók

Speciális szerviz és mini EPA terület porszívó a por és szennyeződés eltávolítására
olyan berendezésekről, melyek érzékenyek a sztatikus töltődés-felépülésre.
Jellemzők:
- „Blowvac” porszívó - teljes szívás és fújás erősség szabályozás
- Minőségi elektromos alkatrészek a megbízhatóság érdekében
- Vezetőképes kiegészítők merev és rugalmas szívócsővel
- Speciális többrétegű szűrő rendszer
- Csendes, kiváló szívóerő

Különböző jellemzőkkel:
Olajnak és a legtöbb vegyszernek ellenálló
Karcolás ellenálló bevonat az orr és sarok részen
Acél vagy alumínium orrmerevítő
Nem behajtható, állítható sarokpánt
Cserélhető talpbetét zselés rezgés

ESD cipők, papucsok, klumpák

Energia elnyelő
Vízlepergető
Speciális légtalp
3D-dry bélés
Cserélhető talpbetét
Fényvisszaverő csíkok
Fekete puha bőr

Belépő rész gumiszalaggal
Velúr antracit
Cserélhető talpbetét
Fényvisszaverő csíkok
elnyelővel
Antisztatikus

Minden méretben!

Cipővédők

Eldobható egyszer használatos
földelőcsík, cipőpánt

ESD porszívók

Adagoló flakonok

Baseball sapkák
HajhálókKesztyűk

ESD Termékek teljes választéka
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PadlóborításokAsztalborítások

Álláskönnyítők
Normál és ESD kivitelben

Területhatárolók

ESD kefék

EBP Matrica

ESD PVC Függöny 

Földelési pontok

Sarokpántok

Csuklópántok

ESD Ragasztószalag vezetőképes hálózattal

EPA területen belül használható ragasztószalag.
- disszipatív felület
- conductive rácsozat

- ESD Sarokpánt
- ESD cipőföldelés
- 30cm-es földelőszalaggal
- 1MΩ

Öntapadós lábtörlők

Földelővezetékek
ESD munkaruházat

2 vagy 3 rétegű, 2 vagy 3mm vastag
Sima vagy redős mintázatú
Tekercsben vagy méretre vágva

PU tartalmú padlóborítások
Zajcsökkentő padlók
PVC mentes padlóborítások
Kvarc Vinyl padlóborítások
Akár 30x30 vagy 61x61cm-es mozaik kivitelben is
EN 649 kompatibilis

Kulcsrakész ESD padló készítés

ESD és Tisztaszoba köpenyek
- Saját gyártású köpenyek 
- Egyedi méretben
- Vezetőképes cérnával 
- Háromféle anyagvastagságban

Padlójelölők 
jelölőtáblák
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Szárítószekrények Normál és ESD kivitelben
- Egy vagy több ajtós
- Polcos
- Üveg ablakok (opció: ESD biztos műanyag ablakok)
- Opcionális kiegészítő polcok

Megnevezés Méretek (mm) Tömeg (kg)

RAD01 550 x 257 x 310 18

N2HT 315 x 257 x 220 4

N2HT0 315 x 337 x 220 5

3 opció :
• Páratartalom csökkentés CDA szabályozó műszerrel – RAD01
• Páratartalom csökkentés Nitrogén (N) szabályozó műszerrel – N2HT
• Páratartalom és oxigén csökkentése Nitrogén (N) szabályozó műszerrel – N2HTO

• Szűrés funkció
• Beépített ionizáló
• Adat naplózás funkció
• Riasztó rendszer

• Víztelenítő patron
• Szűrő
• Hangtompító szűrő
• Szekrényionizáló

Páratartalom szabályozó rendszerek

Gurulós tárolók

Normál és ESD kivitelben
Több méretben

Csipeszek

Normál és ESD kivitelben

Polcrendszerek

Normál és ESD kivitelben
Több méretben
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Tárolás, mozgatás
400x300x170mm 
300x200x135mm
Disszipatív tárolódoboz
Zár és zsanéros fedő

Tárolástechnika

Tárolás, mozgatás
400x300x75mm
600x400x120mm
600x400x170mm
600x400x220mm
Disszipatív tárolódoboz

Tárolás, mozgatás
400x300x120mm
400x300x170mm
400x300x220mm
400x300x270mm
Disszipatív tárolódoboz

Tárolás, mozgatás
800x600x130mm
Könnyített raklap

Tárolás, mozgatás
600x400x270mm
600x400x320mm
600x400x420mm
Disszipatív tárolódoboz

Tárolás, mozgatás
1200x800mm
3 talppal, acélmerevítővel
Dinamikus terhelés: 1500kg
Statikus terhelés: 3000kg

Tárolás, mozgatás
1200x800x150mm
9 lábbal
Dinamikus terhelés: 500kg
Könnyített raklap

Egyedi ládák és dobozok
Egyedi csomagolások
Normál és ESD ládák, dobozok

Tárolószekrények

Tárolódobozok

P
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Munkahelyek

Komplett munkahelyek, munkaasztalok
Normál és ESD kivitelben
Asztali kiegészítők (Elosztó, perforált lemez, monitor 
tartó, világítás stb.)

ESD asztallapok

LED asztali nagyítós lámpák

Normál és ESD nagyítós lámpák

A lámpa fej része:
A lencsék saját igényének megfelelően, 3 
típusból választva egyszerűen cserélhetőek az 
„Easy-Click-Ring” designnak köszönhetően.
A lencséket egy praktikus burkolat védi, mely 
megakadályozza, hogy bármilyen szennyeződés 
vagy karcolás érje a nagyító felületét. A 
védőburkolat egyszerűen nyitható és zárható.
Az eszköz fej része könnyedén állítható 
bármilyen szögbe és magasságba mindössze 
egy kézzel.
Tartó:
Erős és biztonságos, csúszásgátló lemezekkel 
ellátott tartó alap, mely biztonságos és stabil 
tartást kölcsönöz az eszköznek.
A fő kapcsológomb a tartón helyezkedik el, 
melyet könnyedén, egy karnyújtásnyira elérhet.

Forgatható fejrész:
A lámpa fejrésze könnyedén forgatható (függőlegesen és körkörösen is 200 fokban) 
és állítható fel, le, jobb illetve bal oldali irányba is. 
Billenő fej:
A billenthető fej maximális kényelmet biztosít munkája során.
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Méretek: 133 x 127 x 63 mm
Súly: 595 g
RoHS Kompatibilis

• Megbízható, takarékos ionizátor munka-
asztalokhoz és berendezés alkalmazásokhoz
• Nagy teljesítmény
• Univerzális tartó konzol / állvány
• 24V DC/AC működtetés
• Riasztás az előlapon lévő piros LED-del
• FMS interfész, riasztás jelentéssel távoli 
megfigyeléshez

Méretek: 140 x 220 x 80 mm
Súly: 2,4 g
RoHS Kompatibilis

• Gyors, célzott sztatikus feltöltés semle-
gesítés
• Kompakt és csendes diszkrét használatra
• Változtatható sebességű ventilátor
• Állapotjelző lámpa figyelmeztet az emit-
ter-tűknél kialakuló magasfeszültségre

Méretek: 140 x 220 x 80 mm
Súly: 2,4 g
RoHS Kompatibilis

• Gyors, célzott sztatikus feltöltés semlegesítés
• Kompakt és csendes diszkrét használatra
• Változtatható sebességű ventilátor
• Állapotjelző lámpa figyelmeztet az emitter-tűknél kialakuló magasfeszültségre

Aerostat XC Kiterjesztett lefedettség ionizátor melegítővel

Méretek: 108,6 x 10,2 x 17,1 cm
Súly: 730 g
3 ventilátoros egység
RoHS Kompatibilis

• 0 +/- 5V kiegyensúlyozott
• Beépített fűtés és világítás
• Ionizációt jelző lámpa
• Szabadalmaztatott emitter-tű tisztító
• A legérzékenyebb elektronikus alkatrészeket is megvédi
• Javítja a kényelmet és a hatékonyságot

• Ergonómikus kialakítású, könnyűsúlyú pisztoly a felhasználó kényelméért
• Elektronikákhoz és a tisztatér alkalmazásokhoz tervezték
• A pisztoly kivezető nyílásánál lévő szűrő biztosítja a tiszta levegőt
• Az ionizáció elektromos aktiválását biztosító egység és az emitter-tűk nem igényelnek karbantartást
• Az ionizációs jelzőfény mutatja az ionizálás folyamatát

Függesztett ionizátorok

Asztali ionizátorok

Ionizáló pisztoly

Tisztatér kompatibilis
Class ISO 5

A különféle ipari területeken, ahol anyagokat kezelnek, az ionizátorokkal hatékonyan elkerülhetők az anyagok súrlódása és mozgatása során 
kialakuló elektrosztatikus feltöltődések, amelyek ESD események okai. Az általunk kínált termékek és eljárások segíthetik az anyagok 
összetapadásának elkerülését, a por és szennyeződés vonzásának megakadályozását, mert a töltések semlegesítésére egy szigetelő felületen 
a legpraktikusabb megoldás az ionizáció. 
Cégünk a legegyszerűbb asztali ionizátoroktól a teljes ionizációs folyamatot monitorozó megoldásokat kínálja, a tervezéstől a végszerelésig. 
Az ionizátorok kiválasztását több körülmény is befolyásolja, ezért szakembereink készséggel állnak rendelkezésükre. Minden általunk kiadott 
ionizátor rendelkezik mérési jegyzőkönyvvel. Minden ionizátor rendelkezik a szükséges tanúsítványokkal, pótalkatrészekkel és saját 
szakemberink általi szervizháttérrel. 

Az alábbi típusú ionizátorok választhatóak: Hagyományos AC; Állandó DC (Steady-State); Impulzus DC; Impulzus AC; Nagyfrekvenciás AC

Ionizátorok
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ESD NYÁK tárolók / Magazin Rack

Cikkszám Alapanyag Hőmérséklet Rögzítési 
mód

H
(mm)

Sz
(mm)

M
(mm)

NYÁK méret
(mm) Slot Pitch

(mm)
RVS-77301A Műanyag 80 °C Csavar 355 315 580 355*(80-250) 50 10
RVS-77301A-1 Műanyag 80 °C Csavar 355 315 315 355*(80-250) 25 10
RVS-77301B1 Fém 80 °C Kézikar 355 320 563 355*(50-255) 50 10
RVS-77301B1G Fém 120 °C Kézikar 355 320 563 355*(50-255) 50 10
RVS-77301B1H Fém 200 °C Csavar 355 320 563 355*(50-255) 50 10
RVS-77301B2 Műanyag 80 °C Kézikar 355 320 563 355*(50-250) 50 10
RVS-77301B2G Műanyag 120 °C Kézikar 355 320 563 355*(50-250) 50 10
RVS-77301B2-2 Műanyag 80 °C Kézikar 400 320 573 400*(50-250) 50 10
RVS-77301B2-2G Műanyag 120 °C Kézikar 400 320 573 400*(50-250) 50 10
RVS-77301B3 Fém 80 °C Kézikar 355 320 563 355*(50-250) 50 10
RVS-77301B3G Fém 120 °C Kézikar 355 320 563 355*(50-250) 50 10
RVS-77301B4G Műanyag 120 °C Kézikar 355 320 563 355*(50-250) 50 10
RVS-77301C Fém 80 °C Kézikar 460 400 563 460*(70-330) 50 10
RVS-77301CG Fém 120 °C Kézikar 460 400 563 460*(70-330) 50 10
RVS-77301D Fém 80 °C Kézikar 535 460 570 535*(50-400) 50 10
RVS-77301DG Fém 120 °C Kézikar 535 460 570 535*(50-400) 50 10
RVS-77301E Fém 80 °C Kézikar 535 530 570 535*(70-460) 50 10
RVS-77301EG Fém 120 °C Kézikar 535 530 570 535*(70-460) 50 10
RVS-77301F Fém 80 °C Csavar 630 530 570 630*(50-460) 50 10
RVS-77301FG Fém 120 °C Csavar 630 530 570 630*(50-460) 50 10
RVS-77301N Műanyag 80 °C Csavar 400 320 565 400*(50-250) 50 10
RVS-77301NG Műanyag 120 °C Csavar 400 320 565 400*(50-250) 50 10
RVS-77301Q Fém 80 °C Kézikar 355 320 563 355*(50-250) 50 10
RVS-77301QG Fém 120 °C Kézikar 355 320 563 355*(50-250) 50 10
RVS-77301R Műanyag 120 °C Csavar 355 320 565 355*(50-230) 50 10
RVS-77301S Műanyag 80 °C Lánc 355 320 560 355*(50-250) 50 10
RVS-77301SG Műanyag 120 °C Lánc 355 320 560 355*(50-250) 50 10

Elektronikai ipari gyártóknak tervezett magazinok, NYÁK-lapok tárolására, szállítására, fém vagy műanyag kivitelben. 
Szélesség állítás rögzítési módja, típustól függően történhet csavarral vagy fogaskerék-kézikarral.
Az alap típusok 80°C vagy 120°C hőmérsékletnek állnak ellen, de kaphatóak 200°C hőellenállásúak is.

A tárolók lehetővé teszik a nyomtatott áramköri lapok (PCB) biztonságos és hatékony szállítását és tárolását. A tárolók 
kompatibilisek a legtöbb automata betároló gép típussal, és könnyen beállíthatóak a PCB mértére. A tároló egyesíti a könnyű 
súlyt és a gyártmány szilárdságát, ESD biztonságos anyagokból készült.
Elérhetőek lapos, „U” alakú és „L” alakú nyáktárolók is!

Egyedülálló ESD takaróhuzat, átlátszó vinyl fóliából.
Egyedi méretben, igény szerinti megoldásban és kialakítással. 
Alsó, oldalsó és felső nyithatóságú, zsebbel, fogantyúval.
A meglévő ESD magazin rackekre is legyártható.
Elengedhetetlen része a tisztatéri, tisztaszoba (Cleanroom) 
követelményeknek.

Egyedülálló ESD Takaróhuzat
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Alapanyag: Műanyag
Külső méret: 355mm x 315mm x 580mm
Állítható tárolási szélesség: 80mm - 250mm
Szélesség állítás: Csavaros
Maximális hőmérséklet: 80°C
A tárolható NYÁK-lapok száma: 50 db
Felületi ellenállás: < 106 Ω

RVS-77301A

Alapanyag Rögzítési 
mód

Max
Hőmérséklet

Külső méret
(mm)

NYÁK méret
(mm)

Műanyag Csavar 80 °C
H Sz M

355*(80-250)
355 315 580

Ref. pozíció
(mm)

Tároló slot paraméterei
(mm) Slot Tömeg

(kg)
A B Mélység Szélesség Osztás

50 5
34 34 3.5 7.0 10.0

Alapanyag Rögzítési 
mód

Max
Hőmérséklet

Külső méret
(mm)

NYÁK méret
(mm)

Műanyag Fogaskerék -
kézikar 120 °C

H Sz M
355*(50-250)

355 320 563
Ref. pozíció

(mm)
Tároló slot paraméterei

(mm) Slot Tömeg
(kg)

A B Mélység Szélesség Osztás
50 4.5

34 34 3 5 10.0

Alapanyag: Műanyag
Külső méret: 355 mm x 320 mm x 563 mm
Állítható tárolási szélesség: 50 mm-250 mm 
Szélesség állítás: Fogaskerekes - kézikaros 
Maximális hőmérséklet: 120°C
A tárolható NYÁK-lapok száma:  50 db
Felületi ellenállás: <106 Ω

RVS-77301B2G

Alapanyag Rögzítési 
mód

Max
Hőmérséklet

Külső méret
(mm)

NYÁK méret
(mm)

Fém Csavar 200 °C
H Sz M

355*(50-250)
355 320 563

Ref. pozíció
(mm)

Tároló slot paraméterei
(mm) Slot Tömeg

(kg)
A B Mélység Szélesség Osztás

50 6
34 34 3 5 10.0

Alapanyag Rögzítési 
mód

Max
Hőmérséklet

Külső méret
(mm)

NYÁK méret
(mm)

Fém Fogaskerék -
kézikar 120 °C

H Sz M
355*(50-250)

355 320 563
Ref. pozíció

(mm)
Tároló slot paraméterei

(mm) Slot Tömeg
(kg)

A B Mélység Szélesség Osztás
50 7.5

34 34 3 5 10.0

Alapanyag: Fém
Külső méret: 355 mm x 320 mm x 563 mm
Állítható tárolási szélesség: 50 mm-250 mm 
Szélesség állítás: Csavaros 
Maximális hőmérséklet: 200°C
A tárolható NYÁK-lapok száma: 50 db
Felületi ellenállás: <106 Ω

RVS-77301B1H

Alapanyag: Fém
Külső méret: 355 mm x 320 mm x 563 mm
Állítható tárolási szélesség: 50 mm-250 mm
Szélesség állítás: Fogaskerekes-kézikaros 
Maximális hőmérséklet:  120°C
A tárolható NYÁK-lapok száma:  50 db
Felületi ellenállás: <106 Ω

RVS-77301B3G

Opcionális: Egyedülálló ESD Takaróhuzat

Opcionális: Egyedülálló ESD Takaróhuzat

Opcionális: Egyedülálló ESD Takaróhuzat

Opcionális: Egyedülálló ESD Takaróhuzat
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ESD színes pólók, pulóverek
ES

D
 S

ZÍ
N

ES
 P

Ó
LÓ

K,
 P

U
LÓ

VE
RE

K

Kereknyakú póló színek:
Fehér, világos szürke, királykék, sötétkék, piros, palackzöld, 
fekete, közép szürke, borvörös, világoskék, sárga. 
Anyagsűrűség: 155g/m2

Zipzáras pulóver színek:
Világos szürke, királykék, sötétkék. Anyagsűrűség: 280g/m2

Galléros póló színek (Szürke vagy fekete gallérral):
Fehér, világos szürke, királykék, sötétkék, piros, fekete, narancssárga, 
világoskék. Anyagsűrűség: 155g/m2

Hosszú ujjú pulóver színek:
Fehér, világos szürke, királykék, sötétkék, fekete, narancssárga.
Anyagsűrűség: 280g/m2

Hosszú ujjú galléros póló színek:
(Szürke vagy fekete gallérral):
Fehér, világos szürke, királykék, sötétkék. Anyagsűrűség: 155g/m2

V-nyakú póló színek:
Világos szürke, királykék. Unisex és női szabásúak.
Anyagsűrűség: 155g/m2

Változatok: ‚V’ nyakú, „O” nyakú vagy galléros (szürke, fekete).
Feláras Opciók:
- Zseb a kívánt helyre
- Egyedi azonosító-vonalkód

Anyagösszetétel: 96% pamut, 4% vezetőszál (Kényelmes viselet a tiszta pamutnak köszönhetően!)
Tisztítás: Kímélő mosás semleges mosószerrel, öblítő adalék használata tilos!
Az egyes csoportokban, eltérő színek mennyiségtől függően rendelhetőek.
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Csomagolástechnika

Több területen fontos a megfelelő csomagolástechnika. A csomagolással megelőzhető egyes temrékek sérülése, feltöltődése.
A termékek nem megfelelő kezelése során, kiemelt figyelmet érdemel az ESD védelmi csomagolás. Legyen szó csak az ESD 
elleni védelemről vagy kombináltan a fizikai behatások elleni védelemről. Cégünk vállalja általános konduktív, disszipatív, 
árnyékoló és EPA kompatibilis akár egyedi csomagolások megtervezését, legyártását, szállítását. Akár in-time rendszerű 
beszállítási ütemezéssel.

Kérjük igényeivel keresse fel kollégáinkat a megadott elérhetőségeinken!
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ESD szivacsok
- Tekercsben vagy egyedi méretben
- Többféle anyagsűrűségben
- Vezetőképes vagy disszipatív kivitelben

Disszipatív rózsaszín zacskók
- Nyitott véggel vagy ZIP-pel
- Tekercsben vagy egyedi méretre gyártva
- Buborékos kivitelben is
Igény szerinti méretben és vastagságban (50÷90 mikron) készülhet.
Egyedi méret esetén is alacsony minimális rendelési mennyiség.
Nyitott, vagy simítózáras kivitelű.
Kiegészítő védelemként, vagy gyártásközi tárolásra használható.

Árnyékoló tasakok
- Nyitott véggel vagy ZIP-pel
- Tekercsben vagy egyedi méretre gyártva
- Buborékos kivitelben is
Igény szerinti méretben és vastagságban (76÷90 mikron) készülhet.
Egyedi méret esetén is alacsony minimális rendelési mennyiség.
Teljeskörű védelmet biztosít a „Faraday-kalitka” elve alapján. A benne tárolt 
terméket megvédi akkor is, ha nem ESD ládában szállítják.

Párazáró tasakok
- Nyitott véggel vagy ZIP-pel
- Tekercsben vagy egyedi méretre gyártva

Igény szerinti méretben és vastagságban (76÷115 mikron) készülhet
Egyedi méret esetén is alacsony minimális rendelési mennyiség.
Nedvességre érzékeny alkatrészek, vagy termékek tárolására szolgál, akár 1 év 
időtartamig.
Lezárása vákuum-hegesztővel történik.
Kiegészítőként páramegkötő (szilika gél) és páraindikátor szükséges.

ESD Stretch fólia (Csomagoló fólia)
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védelmi készülékek
1950 óta napjainkig az ETI a világ vezető cégei közé nőtt termékeket és szolgáltatásokat kínálva villamos installációkhoz, 
műszaki kerámiákat, műanyag és gumi alkatrészeket valamint szerszámokat gyártva.

Szolgáltatások: mérnöki támogatás, tanácsadás, tervezés, ajánlatadás, dokumentáció ellenőrzés 
Termékek: napelemes elosztószekrények és energiatároló rendszerek védelmi szekrényei, csatlakozó dobozok, mérő 
pontok, csatlakozó pontok, előszerelt egységek, összetett gépészeti megoldások, fázisjavító egységek, egyéb összetett 
rendszerek és megoldások.

Az ETI termékekre 5 és 10 év közötti garanciát vállalunk!

Kismegszakítók, Áram-védőkapcsolók
Áramvédő kismegszakítók, Motorvédő megszakítók
10 év garanciával!

Szakaszoló kapcsolók, 
Moduláris készülékek, Vezérlők

Moduláris mágneskapcsolók lakossági elosztótáblákhoz
Miniatűr energia/motorkapcsolók és hőkioldók

Kisfeszültségű megszakítók, Kisfeszültségű szakaszoló 
kapcsolók, Tartozékok

Szakaszoló kapcsolók, Tartozékok

Túlfeszültség korlátozók, Túlfeszültség védelem

Olvadóbetétek
D rendszerű kisfeszültségű biztosító betétek,
Biztosító foglalatok, Tartozékok biztosítókhoz
D0 rendszerű kisfeszültségű biztosító betétek,
Biztosító foglalatok, Tartozékok biztosítókhoz,
Biztosítós szakaszolók
Biztosítós szakaszolók hengeres biztosító betétekkel,
Hengeres biztosító betétek
Kisfeszültségű NH késes biztosító betétek,
Biztosító aljzatok, Tartozékok,
Kisfeszültség biztosító sínek,
Biztosítós szakaszolók,
Univerzális földelő és rövidre záró eszköz

Elosztó szekrények, Mérő táblák, Univerzális tábla burkolatok,
Ipari elosztó dobozok, Tartozékok

Ipari dugaszolható szerelvények, Sorkapcsok
Izzó foglaltok, Glimmlámpás fénycsőgyújtók
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Diszpenzer adagolók

Több területen fontos a ragasztók, kitöltő anyagok, tömítések vagy épp a forraszanyag pontos kiadagolása.
Az iparban alkalmazott legtöbb anyag precíziós adagolása sűrített levegő nyomása illetve mechanikai erő alkalmazása útján 
történik. Ezen területekre ajánljuk diszpenzer adagolónkat. A legtöbb iparban használt vegyianyag kiadagolására alkalmas.
Költséghatékony megoldás az ipar minden területén az egy és két komponensű anyagok precíziós kiadagolásának, 
felvitelének technológiai feladataira.

Kérjük igényeivel keresse fel kollégáinkat a megadott elérhetőségeinken!
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A légnyomás a kiadagolási idő helyes megválasztásával a kívánt mennyiségű anyag adagolható ki folyamatosan vagy lépésenként.

Kiadagolható anyagok: nem beszáradó ragasztók, epoxigyanták ,szilikonok, kenőanyagok, kicsavarodásgátlók, forraszpaszták, oldószerek, stb.

A különböző kiegészítőkkel kihasználható a készülék minden funkciója.

Használja fém tűvel, műanyag tűvel vagy fúvókával a kívánt eredmény eléréséhez.

Típus RVS-2000 & RVS-2000AT

Beállítható időzítő: 0.01 ~ 30 mp

Indítás: Lábpedállal (folyamatos adagoláshoz), 
vagy nyomógomb az egyenkénti adagokhoz.

Minimum kiadagolható mennyiség: 0,01ml
Ismétlés Pontosság: Kb.0,5%
Bemeneti nyomás: 0,25 ~ 7 bar (35 ~ 100 psi)
Bemeneti nyomás: 0.1 ~ 5.5 bar (1 ~ 78 psi)

Bemeneti feszültség: 220V vagy 110V (választható)
Méret: 235 mm x 225 mm x 633 mm
Tömeg: 2,2 kg.

RVS-2000

RVS-2000AT
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A Munkavédelem teljes kínálata

Cégünk a következő kategóriákban teljes kínálatú munkavédelmi eszközökkel áll rendelkezésre.

- Látásvédelem , védőszemüvegek
- Fejvédelem, védősisakok
- Hallásvédelem, fültok, füldugó
- Kézvédelem, kesztyűk
- Védőköpenyek
- Munkaruhák, védőruhák

- Lábvédelem, cipők, bakancsok, papucsok
- Higiéniai termékek
- Hegesztésvédelem
- Légzésvédelem
- Tűzoltó készülékek
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Révész Ipari és Kereskedelmi Bt. - Munkaruházat

Cégünk 1990-ben alakult, egyik fő tevékenységünk: munkaruházat gyártása, munkavédelmi termékek kereskedelme.

Saját tulajdonban levő székhelyünk (600 m2), több évvel ezelőtt épült Vácon, mely a speciális ipari és előállítási 
munkafolyamatokhoz lett rendelve, ezáltal a konfekcionálás teljes folyamata a cégnél történik. A korszerű gépekkel felszerelt 
üzem és a szakképzett dolgozói állomány biztosítékai a jó minőségű termékeknek.

Termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatos további információkért, kérem keressen minket elérhetőségeinken!
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A munkaruházati üzletágunk által gyártott ruhák széles skálán mozognak:

- derekas nadrágok
- kertésznadrágok
- téli-nyári kabátok
- téli-nyári dzsekik
- téli-nyári sapkák
- kötények, köpenyek
- overallok, esőkabátok, mellények és tunikák

Az egyes munkaruházati termékeket igény szerint, valamint a 
felhasználási területnek megfelelő anyagösszetételű, valamint 
vastagságú alapanyagból készítjük el.
Céges vásárlóink számára lehetőség van az egyedi igények alapján 
készült munkaruházat gyártására is!
Vállaljuk termékeink emblémázását szitanyomással, hímzéssel, 
többféle logózási technikával.

A munkaruházati termékekhez kapcsolódóan forgalmazzuk a 
munkavédelmi eszközök széles palettáját.

Termékválasztékunkból:

- védőszeművegek
- fej-és arcvédők, hallásvédők
- légzésvédők
- mártott, textil és bőr védőkesztyűk
- védőlábbelik
- speciális védőruházatok

A munkaruha típusok és jellemzőik szakmánként változóak lehetnek, azonban néhány közös jellemző megjelenik az egyes szegmensekben, 
melyeknek köszönhetően megannyi funkciót képes ellátni a minőségi munkaruha.

A körülményeknek megfelelő munkaruha beszerzése törvényileg szabályozott a munkáltatók számára, a munkavállaló részéről pedig kötelező 
a viselése.

A munkaruha különböző funkciókat tölthet be az adott területen:

Egyenruha: Az egyenruha viselése történhet a cég arculatának képviselete érdekében, a csapat összetartozás szimbolizálása miatt vagy ha-
gyományból, azonban néhány területen nem csupán a céget képviseli a dolgozó az egyenruhájában, de pozícióját is jelöli az öltözet, például 
szakácsok, vendéglátásban dolgozók, légi kísérők, egészségügyi dolgozók, vagy szolgáltatási szegmensekben dolgozók esetében.

Védőfelszerelés: A védőfelszerelésként funkcionáló munkaruha védi a munkavállaló testi épségét, valamint közvetve a negatív pszichés ter-
helést is képesek csökkenteni ezek a felszerelések, azonban a viselés elmulasztását a törvény súlyosan bünteti. Például ipari, üzemi területen 
dolgozók, nagy zajterhelésnek kitett munkavállalók esetében.
Munkaeszköz: Néhány esetben maga a munkaruha funkcionálhat munkaeszközként, hiszen a segítsége nélkül elvégezhetetlen lenne a feladat, 
például tűzoltók, hegesztéssel foglalkozó szakemberek esetében.

Minőségi Munkaruhák
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A Révész Ipari és Kereskedelmi Bt. - LED Világítástechnika

Cégünk 2008 óta foglalkozik LED-es világítástechnikai termékek hazai forgalmazásával. Termékkínálatunkban a bel-,és kültéri 
LED-del szerelt termékek széles skálája megtalálható, – főként az ipari fogyasztók számára – melyet folyamatos fejlesztés 
eredményeképpen, a gyártóval közösen alakítottunk ki. Ez a megbízható háttér jelenti számunkra a kifogástalan minőséget, 
az egyedi elképzelések megvalósítását, valamint a további fejlődés zálogát.

Kérem, tekintse át termékválasztékunkat, illetve prospektusunkat a menüben, árajánlatért pedig keresse kollégáinkat elérhe-
tőségeinken, hogy megtaláljuk az Ön igényeinek megfelelő, árban is legkedvezőbb megoldást!

Vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken!
Cégünk vállalja:

Ipari, önkormányzati fogyasztók számára az ingyenes helyszíni felmérést, megtakarítási számítást
Egyedi igények felmérését, kivitelezését
Világítástechnikai eszközök cseréjéhez kapcsolódó munkálatok teljes körű kivitelezését
3 év garanciát termékeinkre
Teljeskörű szervizhátteret
Szeretne spórolni cége kiadásain?

Kínálatunkban megtalálhatja a LED-es technológia csúcstermékeit! A LED technológiát a „jövő fényforrásának” is
nevezik, mert

- nagy a fényerejük
- hosszú az élettartalmuk
- csekély az energia szükségletük
Emellett azonban rengeteg más előnye is van, például a nagyfokú megbízhatóság, de említhetnénk akár azt is, hogy a jelenleg használatos 
fényforrások közül a legkisebb térfogattal rendelkezik.

Termékeink között megtalálható LED csarnokvilágítók, fénycsövek és reflektorok széles skálája.

Csarnokvilágítóink teljesítménye 80W – 400W-ig terjed
Fénycsöveink 10W-30W közötti teljesítményre képesek
Reflektoraink pedig 60W-600W hatékonyságúak
Kínálatunkat főként nagyobb cégek és ipari vállalkozások számára alakítottuk ki, de ha Önnek kisebb
vállalkozása van, esetleg otthonába szeretne LED technológiát, akkor is keressen minket bizalommal!

A LED égők előnyei

Csarnok világítás 
átszerelés ELŐTT

Csarnok világítás 
átszerelés UTÁN

Csarnok világítás 
átszerelés UTÁN

Csarnok világítás 
átszerelés ELŐTT

Csarnok világítás 
átszerelés ELŐTT

Csarnok világítás 
átszerelés UTÁN

A LED égők már régóta úgy élnek a köztudatban, mint az energiatakarékos 
és környezetbarát égők generációja. De miért is érdemes LED-et vásárolni a 
hagyományos villanykörték helyett?

A LED világítással jelentős energiamennyiséget képesek vagyunk megspó-
rolni. A villanyszámla akár 80 %-kal csökkenhet, miután a fogyasztó átvált 
LED világításra. Nem csak energiatakarékosságban, de hatékonyságban is 
felülmúlja a villanykörtét, mert sokkal fényesebben és erőteljesebben világít. 
A LED égőknek nincs szükségük színezésre, mert maguk is képesek színeket 
kibocsátani, valamint méretükben is sokoldalúbbak. A LED égő igazán kicsi 
méretben is gyártható, így például nyomtatott áramkörökben is alkalmaz-
ható. További előnyei közé tartozik, hogy jól bírja a kapcsolgatást, ami nem 
rövidíti le az élettartamát és nem is károsítja. Reakcióideje is kiváló, nem kell 
arra várni, hogy bemelegedjen és a szemrontó villogással sem kell számolni. 
A többi fényforrással ellentétben a LED-ek igen kevés hőt termelnek világítás 
közben, ezért nem melegítik fel fölöslegesen a közvetlen környezetüket sem.

Váltson LED-re Ön is, és élvezze előnyeit!
Tekintse meg cégünk szolgáltatásait és garantáltan megbízható megoldásokért keressen minket bizalommal elérhetőségeinken, mindenben 
készséggel állunk rendelkezésére!
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A Révész Bt. az elektronikai gyártástechnológiai tanácsadás és gyártástámogatás mellett kiemelten fontosnak tartja a szakmai oktatásokat.

Képzéseink alapvetően két fő területre oszthatóak: IPC és elektronikai gyártástechnológiai tanfolyamokra.

Az IPC az elektronikai ipar szereplőinek önkéntes, nemzetközi szövetsége, melynek ajánlásait, szabványait az elektronikai ipar szereplőinek többsége 
beépíti a saját belső szabványaiba, előírásaiba. CIT (Certified IPC Trainer) kollégánk révén az IPC-A-610, 620, 7711/7721 szabványokból sikeresen vizs-
gázók CIS sorszámozott oklevelet szerezhetnek. Minden IPC tréning modul rendszerű, hogy minden cég csak a számára fontos részeket sajátíthassa el.

Egyedi forrasztástechnikai képzések: elmélet + gyakorlat (THT, SMT, Visual)
ESD szakirodalmak
MSZ/IEC 61340-, ANSI ESD S20.20
szabványok, jegyzőkönyv minták, checklisták

ESD bemérések
Teljes terület, padlóborítás, kiegészítők, öltözék, eszközök

ESD auditok
Audit, elő audit, szaktanácsadás, igényfelmérés

A szabványosított képzések mellett van lehetőség egyedi képzésekre is. Ezt azon cégeknek ajánljuk, akik most kezdik az ismerkedést a forrasztás-
technológia, a csavarozástechnológia vagy az ESD témákkal. Ezen tréningeken belül van lehetőség a dolgozók elméleti-gyakorlati tudásszintjének 
felmérésére is. Ezt a megszerzett tudást a legtöbb partnerünk felhasználja a belső oktatásain, valamint az új belépők első tréningjéhez. Az oktatások 
hossza az 1 naptól 3 napig terjed a legtöbb esetben.

Emelt szintű Szelektív forrasztási képzés 15 év szakmai tapasztalattal
A Szelektív forrasztási akadémia (SSA - Selective Soldering Academy) egy átfogó, a valós szelektív forrasztási feladatokat átölelő elméleti és gyakorlati 
oktatás. Az oktatás témakörei a forrasztási alapok áttekintésén túl a leginkább fejtörésre okot adó forrasztási feladatok megoldásáig terjednek.

Célunk, hogy a résztvevők szelektív forrasztási ismereteiket elmélyítsék és akár új alapokra is helyezzék!

VDA 6.1 - Minőségirányítás (európai és német járműipari beszállítók) - VDA 6.1 rendszerauditok - optimalizáják a szervezet minőségirányítási 
rendszerét. A német autóipari szövetség (Verband der Deutscher Automobilindustrie) minőségirányítási rendszerszabványa autóipari beszállítók 
számára. A VDA 6.1 a termelő cégekre vonatkozó követelményeket tartalmazza. Az e szabványok szerinti irányítási rendszerek bevezetése akkor 
célszerű, ha az Ön cégének csak olyan vevői vannak, akik ezeket a szabványokat követelik meg beszállítóiktól.

VDA 6.3 -  Minőségirányítás (európai és német járműipari beszállítók) - VDA 6.3 folyamatauditok – optimalizálják a szervezetét és beszállítói lánc 
folyamatait, valamint az ellenőrzési folyamatok kockázatát.

VDA 6.5 - Minőségirányítás (európai és német járműipari beszállítók) - A megnövekedett vevői igények, biztonsági előírások és törvényi szabályo-
zások, vala mint az egyre több elektromos alkatrész és szoftver használata, egyre bonyolultabb ter mékeket eredményez. 
A vevői igény már nem csak a specifikációkban ölt testet. Az autógyártóknak és az al-katrész beszállítóknak a felelőssége a termékjellemzők 
meghatározása és a termékben való megvalósítása. Ezt a célt figyelembe kell venni a termékauditok elvégzésénél is. Eközben a termék minőségét 
a megelőző jellegű minőségtervezés konzekvens elvégzése biztosítja, Így a termékaudit nem csak egy minőségbiztosítási feladat, hanem szerepet 
játszik a termék megfelelőségének igazolásában is. A „Termékauditok lefolytatása VDA 6.5 szerint” képzés megtanítja a résztvevőknek, hogyan kell 
lefolytatni a termékauditokat a hatásosság és hatékonyság szempontjainak figyelembevételével.

SPC - STATISZTIKAI FOLYAMAT SZABÁLYOZÁS
Gyakorlatorientált Statisztikai folyamat szabályozás (SPC) képzésünkön Ön megismeri a folyamatok jellemző tulajdonságait, eloszlásait, a szabályo-
zott és szabályozatlan folyamatok ismertető jeleit. Megismeri továbbá a folyamatképességi vizsgálatok helyes végrehajtását, a képességi indexek 
és a folyamatban keletkező selejt mennyiségének összefüggését. A folyamatok tulajdonságainak ismerete segíti mind a fejlesztőket a gyártható 
tűrések meghatározásában, mind a termelést és a minőségbiztosítást a folya matban rejlő fejlesztési lehetőségek feltérképezésében. Az ipari tapasz-
talatok azt mutat ják, hogy a gyártó folyamatokban mind az erőforrások, mind az anyagok felhasználása pazarló módon történik, mert a szervezetek 
a megszerzett ismereteket nem, vagy csak részben ültetik át a gyakorlatba.

FMEA – HIBAMÓD- ÉS HATÁS ELEMZÉS, TERMÉK ÉS FOLYAMAT FMEA (VDA 4), KÜLÖNLEGES JELLEMZŐK- A termék és folyamat FMEA egy szakterüle-
tekbe integrált a tervezést és fejlesztést támogató kockázatértékelés. Az FMEA használatának célja a lehetséges hibák ko rai - akár már a koncepció 
fázisában - való felismerése és megfelelő intézkedésekkel a fellépés valószínűségének csökkentése vagy a felismerés valószínűségének növelése. 
Szisztematikus alkalmazásával a tervezés és fejlesztés során, lehetővé válik a lehetséges hibák felismerése és értékelése, valamint megfelelő intéz-
kedésekkel a megelőzés és a kockázatok csökkentése.

MSA - MÉRŐRENDSZER ELEMZÉS
Ezt a gyakorlat orientált tanfolyamot azoknak ajánljuk, akiknek feladata a mérőesz közök és mérőrendszerek megtervezése, kiválasztása, beszerzése 
és átvétele. Ideértve az eszközök felügyeletét és kalibrálását is. továbbá, akik mérő és vizsgáló eszközöket gyártó cégeknél dolgoznak, illetve akik 
terméktervezéssel és tűrések meghatározásával foglalkoznak.

APQP - FEJLETT MINŐSÉGTERVEZÉSI FOLYAMAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV (ADVANCED PRODUCT QUALITY PLANNING AND CONTROL PLAN). A képzés 
az AIAG által kiadott APQP and ControlPlan kézikönyvben leírt minőségter vezési folyamatot és a szabályozási terv elkészítését mutatja be. Ez a 
módszer általánosan elfogadott az autóiparban. 

Képzések - Oktatások

IPC-A-610 CIS IPC/WHMA-A-620 CIS IPC-7711/7721 CIS

LV1 Operátori
LV2 Koordinátori

Forrasztástechnikai oktatások

ESD oktatások
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