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Elektronikai alkatrészek
TMPS 05 sorozatú tápegységek,
5 W kimenettel

Szilícium-karbid teljesítmény
MOSFET modul

• NYÁK-ra szerelt tápadapter 25 mm × 25 mm méretű tokozatban,
85 → 264 V AC-bemenettel
• EN 60335-1 tanúsítvány háztartási készülékekhez
• Terhelésmentesen < 300 mW bemeneti teljesítmény,
hogy megfeleljen az ErP-irányelvnek

• A széles sávszélességű szilícium-karbid anyagok fejlett, innovatív
tulajdonságait kihasználva készült, amely nagyon jó kapcsolási
teljesítményt eredményez, szinte függetlenül a hőmérséklettől
• A bekapcsolási ellenállás nagyon csekély változása
a hőmérséklet függvényében
• Nagyon gyors és robusztus belső dióda
• Alacsony kapacitásérték

Fedezze fel

Fedezze fel

SiC Schottky-diódák

SiC MOSFET-ek

• Z-Rec™ Rectifier sorozatú Schottky
egyenirányítók 600 V ellenirányú
feszültséggel TO-220 tokozatban
• Magas frekvenciájú, nagy sebességű
kapcsolási működés – ideális
teljesítménytényező-javításhoz és SMPS
alkalmazásokhoz
• A bipoláris egyenirányítókat kiváltva vele
lényegében nulla kapcsolási veszteség
és nagyobb hatékonyság érhető el

• AEC-Q101-minősítésű és PPAP-képes
változatok
• A legnagyobb hatásfok
az energiaveszteség csökkentésével
• Nagyobb teljesítménysűrűség,
magasabb üzemi frekvencia
• Működés magasabb
hőmérsékleten

Fedezze fel

Fedezze fel

Fém vékonyréteg
ellenállások – 0805
• A Panasonic fémréteg chip ellenállások
nagy megbízhatóságot kínálnak, és
magas hőmérsékleten és páratartalom
mellett is stabilak
• Nagyon pontosak, kis ellenállástűréssel
és hőmérsékleti ellenállási együtthatóval
• Alacsony az áramzajuk és megfelelnek
az IEC 60115-8, JIS C 5201-8,
EIAJ RC-2133A szabványoknak

Fedezze fel
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Elektronikai alkatrészek
STM32MP157A-DK1 fejlesztőpanel

50 Ohmos SMP csatlakozó

• Benne STM32MP1 mikroprocesszor sorozat dupla
Arm® Cortex®-A7 és Cortex®-M4 maggal
• Az energiafogyasztás optimalizálásához dedikált
energiagazdálkodási IC-vel (STPMIC1) együtt
• Digitális és analóg perifériák gazdag készletét kínálja
• Nyílt forráskódú operációs rendszerek (Linux/Android)
és STM32 MCU ökoszisztémák általi támogatás

• SMP RF koaxiális kábel csatlakozó
• Nagy sűrűség és kiváló frekvenciateljesítmény
• Felületre szerelhető dugasz

Fedezze fel

Micro-Fit+ 206832
sorozatú csatlakozó
• Magas réztartalmú rézötvözetből
készült, a bevonat anyaga arany,
a lezáró bevonat pedig matt ón
• Maximális áramerősség
érintkezőnként 12,5 A
• Maximális feszültség 600 V
• Halogénmentes, RoHS-kompatibilis

Fedezze fel

Fedezze fel

SiC MOSFET-ek

SiC diódák

•
•
•
•
•
•

• Kiváló kapcsolási teljesítmény
és nagyobb megbízhatóság
• A hőmérséklettől független
kapcsolási jellemzők
• Kiváló hőteljesítmény

N-csatornás SiC teljesítmény-MOSFET-ek
Alacsony bekapcsolási ellenállás
Nagy kapcsolási sebesség
Gyors záróirányú feléledés
Egyszerű párhuzamos bekötés
Egyszerű meghajtás

Fedezze fel

Fedezze fel
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E-Stop nyomógombok –

és

A01ES sorozatú 40 mm-es
vészleállító nyomógomb

3 pólusú nyitó érintkezős
vészleállító kapcsoló

XW sorozatú vészleállító
nyomógomb

• Kis helyigényű gombafejű
nyomógomb kompakt házban
• 2 pólusú, pozitív megszakítású,
aranyozott érintkezők
• 6 A/250 V AC

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Fedezze fel

Üzembiztos szerkezet
Moduláris, leválasztható érintkezőblokk
Hosszú élettartam, nagy megbízhatóság
3 nyitó érintkező
A képen a 16 mm átm. kivágásba
szerelhető kivitel látható

Üzembiztos szerkezet
Biztonságos megszakítási művelet
4 pólusú nyitó érintkezők
Ujjbarát, csavaros csatlakozók

Fedezze fel

Fedezze fel

A01 sorozatú vészleállító
kapcsoló

YW sorozatú vészleállító
nyomógomb

X6 sorozatú vészleállító
kapcsolók

• 16 mm-es vészleállító kapcsoló
• 2 pólusú, pozitív megszakítású,
aranyozott érintkezők
• Moduláris szerkezet
• 6 A/250 V AC

• Ipari szabványú, 22 mm-es
vészleállító kapcsoló
• 2 pólusú nyitó
• Ujjbarát, csavaros csatlakozók
• 10 A/250 V AC

•
•
•
•

Fedezze fel

Fedezze fel

Üzembiztos szerkezet
Kis kinyúlás a panel mögé
2 pólusú nyitó érintkezők
Forrasztófüles kivezetések

Fedezze fel
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Kábelek, vezetékek és kiegészítők
EcoWire® UL11028 készülékvezeték

1,27 mm (0,05”) osztásközű szalagkábelek –
3302 típus

• Nagyobb teljesítmény minimális környezeti hatással kombinálva
• Akár 45%-kal kisebb és 40%-kal könnyebb
a szabványos PVC-vezetéknél
• A képen 20 AWG, 0,52 mm² CSA, 600 V vezeték látható,
mely 30 m-es tekercsben kapható
• Egyéb színekben, tekercsméretekben
és keresztmetszetekben is elérhető

• A 0,08 mm2 (28 AWG) keresztmetszetű vezetékek 1,27 mm osztásköze révén
IDC-csatlakozók széles köre használható a tömeges végződtetéshez
• A sodrott vezeték hajlékonyságot és hosszabb termékélettartamot kínál
• Szétválasztható
• Színkód a vezetékek azonosításához
• 30,5 m-es tekercsekben kapható

Fedezze fel

Fedezze fel

Ragasztós bélésű
zsugorcsövek – 3:1
arányú zsugorodással

Tápkábel IEC C13
aljzattal és CEE 7/7
dugasszal

IP68 fekete, lekerekített
tetejű nejlon tömszelence
ellenanyával

• A TA37 sorozatú vékony falú, ragasztós
bélésű zsugorcsövek halogénmentesek
és égésgátlók
• Alkalmazása közé tartozik a vasúti ágazat
is; Földalatti használatra vonatkozó
specifikációk, LUL E1042-A6, BS6853
• Akár 120 mm átmérőig

• Hajlékony és tartós kábel PVC
külső szigeteléssel
• Teljesen öntött csatlakozók a tartósság
érdekében
• Megbízható integrált feszültségmentesítő
• Max. áramerősség 10 A

• Metrikus menetű kábeltömszelencék,
amelyek kiváló feszültségmentesítést
és kábelvédelmet kínálnak
• Teljesen porzáró
• Kiváló vízállóság
• Kiváló minőségű Nylon 66-ból készülnek
• 5 db-os csomagban

Fedezze fel

Fedezze fel

Fedezze fel
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Asztali tesztelők
3-as sorozatú MDO,
vegyes tartományú
oszcilloszkópok
• A 3-as sorozatú MDO 11,6 hüvelykes HD
(1920x1080) kapacitív érintőkijelzővel.
2 vagy 4 analóg bemenet opcionális
16 digitális csatornával és beépített
spektrumanalizátorral, 1 GHz-es
vagy 3 GHz-es változatban
• A különleges ajánlat INGYENES
sávszélesség-bővítést tartalmaz a
következő szintű nagyobb sávszélességre
Fedezze fel

Smart Bench Essentials
• Négy vizsgálóműszer – egyetlen
csatlakoztatott interfész
• A Keysight Smart Bench Essentials négy
egyedi vizsgálóműszer erejét használja
ki egyetlen erőteljes grafikus felületen,
integrált adatkezeléssel és -elemzéssel
• A PathWave tesztszoftverrel együtt most
egyetlen képernyőről konfigurálhat,
vezérelhet és felügyelhet több
asztali műszert

Fedezze fel

PowerFlex+ 750W DC
laboratóriumi tápegység
• Feszültség/áramerősség kombinációk
ultra-széles választéka
• Akár 80 V-ig és akár 50 A-ig ugyanazon
a teljesítménytartományon belül
• Színes érintőképernyős grafikus
felület közvetlen adatbevitellel
• Asztali és rendszerbe épített
alkalmazásként egyaránt

Fedezze fel

RTB2000 digitális
oszcilloszkópok

2 csatornás tetszőleges
hullámforma generátorok

Asztali digitális
multiméterek

• Tíz eszköz teljesítményét kínálja:
10 bites ADC, 10 Msample memória
és 10,1 hüvelykes színes érintőkijelző
• Az R&S®RTB2000 sorozatú készülékek
tökéletesek az egyetemi laboratóriumok,
ill. a gyártási- és szervizrészlegek számára
• Elérhetők 2 csatornás és 16 digitális
csatornás változatokban

• A szabadalmaztatott EasyPulse és
TrueArb technológia segít kiküszöbölni
a hagyományos DDS generátorok
gyengeségeit az impulzusok és
tetszőleges hullámformák generálásakor
• Analóg és digitális moduláció típusok
és funkciók széles választéka

• Egyértelmű és precíz 4,3 hüvelyes
TFT-LCD kijelző és felhasználóbarát
felület, akár 150 rdgs/s mérési
sebességgel
• True-RMS AC feszültség- és AC
áramerősség-mérés
• 1 Gb méretű Nand flash háttértár
a konfigurációs fájlok és adatfájlok
számára

Fedezze fel

Fedezze fel

Fedezze fel
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Asztali tesztelők
OFERTA
SPECJALNA

WaveSurfer 3000z
‘szkópok
• A legalacsonyabb költségű prémium
gazdaságos oszcilloszkóp,
ami a piacon elérhető
• Az összes WaveSurfer 3000z esetében
alapfelszereltség az összes soros busz
trigger és dekódoló opció
• Egy érintéses kezelőfelület az összes
elemzési feladat kezeléséhez

Fedezze fel

OFERTA
SPECJALNA

WaveSurfer 4000HD
nagy felbontású ‘szkópok

T3DSO3000 4-csatornás
oszcilloszkópok

• Az összes WaveSurfer 4000HD esetében
alapfelszereltség az összes soros busz
trigger és dekódoló opció
• A promóciós árak jóvoltából most
a legtöbb hagyományos 8 bites
oszcilloszkópnál olcsóbban vásárolhat
12 bites, nagy felbontású oszcilloszkópot

• Az összes T3DSO3000 sorozatú
oszcilloszkópnál alaptartozék
a vegyes jelű szonda
• Alaptartozék az összes soros busz
trigger és dekóder szoftveropció
• Az összes modellnél alaptartozék
a Bode-diagram, a teljesítményelemzés
és a zóna trigger

Fedezze fel

Fedezze fel

T3DSO2000A asztali
digitális tárolós ‘szkópok

T3DSO1000A
oszcilloszkópok

HDO4000A sorozatú
oszcilloszkópok

• Az összes T3DSO2000A modellnél
alaptartozék az I2C, SPI, UART, CAN, LIN
soros busz trigger és dekódoló opció
• 50 MHz-es függvény-/tetszőleges
hullámforma generátor 6 beépített
hullámformával alapkivitelben
• Teljesítményelemzés és Bode-diagram
kirajzolás alapkivitelben

• Alacsony költségű 100 MHz, 200 MHz,
350 MHz frekvenciájú modellek
2 vagy 4 csatornás kivitelben
• Alaptartozék soros busz trigger és
dekóder – I2C, SPI, UART, RS232, CAN, LIN
• Választhatóan 16 digitális csatornás MSO
képességű is kapható

• Fejlett elemzési és hibakeresési
képesség 12 bites, nagy felbontással
alapkivitelben
• A HDO4104A-MS exkluzív
RS promóciós áron elérhető

Fedezze fel

Fedezze fel

Fedezze fel
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Fogyóeszközök és ESD védelem
Izopropil-alkohol (IPA)

Antisztatikus tasakok

Száraz törlőkendők

• Sokoldalú tisztítóoldat, amely
az érzékeny elektromos felületek
károsítása nélkül pusztítja el
a baktériumokat és zsírtalanít
• Számos termékhez alkalmas,
így NYÁK-okhoz, csatlakozókhoz,
száloptikához és LCD-panelekhez is

• Zárható tetejű tasakok érzékeny
berendezések ESD-károsodás
elleni védelmére
• Disszipatív külső rész,
antisztatikus belső
• 100-as csomagokban kapható

• A polipropilén törlőkendők tökéletesek
az általános tisztaterek és berendezések
karbantartásához
• Class 10 besorolású tisztatérben
feldolgozva és csomagolva
• A csomag 150 db 229 x 229 mm
méretű száraz törlőkendőt tartalmaz

Fedezze fel

ESD-biztos szőnyeg
• Vezetőképes rétegből készült szőnyeg,
alul és felül statikus-disszipatív réteggel
• Asztalra és padlóra is helyezhető
• 10 mm-es patenttel a sarkokon
• 600 x 1200 x 3,2 mm

Fedezze fel

Fedezze fel

Fedezze fel

ESD csuklópántok
és földelő dugaszok

AT7 szigetelőszalag
csomag

• Az állítható ESD csuklópánt és kábel
készletek ESD-védett területen való
használatra valók a földelő
dugaszokkal együtt
• A dugaszok a hálózati aljzatba
csatlakoztatva közös földelési
pontot biztosítanak

• PVC alapú szigetelőszalag mindenféle
elektromos alkalmazáshoz
• A 0,13 mm vastag PVC szalagon
gumigyanta biztosítja a megbízható
érintkezést és tapadást
• A csomag 10 db 19 mm x 33 m méretű
tekercset tartalmaz különböző színekben

Fedezze fel

Fedezze fel
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Forrasztás
RS PRO kiforrasztó állomás

RS PRO 75W forrasztóállomás

• Ideális mindenféle alkatrész kiforrasztásához, kerámia fűtőbetéttel,
amely nagy teljesítményt és gyors felmelegedést biztosít
• Az LCD-képernyőn egyértelműen látható a hőmérséklet-beállítás,
a három funkciógomb pedig egyszerű navigálást biztosít
a hatékony és eredményes munkavégzéshez
• A csomag tartalma: tápegység, kiforrasztó pisztoly, állvány,
3 db kúpos pákahegy (1,2/1/1,5 mm átmérőjű), 3 db tisztítószerszám
és 4 db szűrőszivacs

• A szükséges magas hőmérsékletet előállító melegítési
technológiával, valamint három adatmemóriával
rendelkezik a gyakran használt hőmérsékleti értékek
tárolásához és behívásához
• A hőmérséklet az állomás elején található tárcsával állítható be
• Automatikus kikapcsolás 100 másodperc tétlenség után

Fedezze fel

Fedezze fel

Ólommentes forrasztó ón

Füstelszívó

WT forrasztóállomások

• A gyanta alapú SAC305 forrasztóhuzal
egy speciálisan kialakított ólommentes
ötvözet, amely a JEIDA ajánlásának
hatálya alá tartozik
• Az ötvözet megfelel a J-STD 006
szabványnak, 96,5% ónt, 3% ezüstöt
és 0,5% rezet tartalmaz
• Olvadáspont 217–219 °C

• Hordozható megoldás munkahelyi
egészségügyi és biztonsági problémákra
• Könnyű kivitelének köszönhetően
az elszívó könnyen elhelyezhető
a munkapadon vagy az asztalon
• Aktívszén szűrővel rendelkezik,
gyorsan és biztonságosan elnyeli
a káros füstök 80%-át

• Kompakt és rakásolható tápegységek,
amelyek rugalmasságot kínálnak
a különféle forrasztási alkalmazásokhoz
• Külön és készletként is kaphatók
• 1 vagy 2 csatorna
• A készlet teljes leírásáért látogasson
el az RS Online-ra

Fedezze fel

Fedezze fel

Fedezze fel
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Szerszámok
RS Components
Professzionális
elektronikai
szerszámkészlet
• Teljes készlet gondosan válogatott
szerszámokkal elektronikai
mérnökök számára
• Tartalma: csipeszfogó, oldalcsípő fogó,
lapos csavarhúzók, Philips csavarhúzók,
állítható kulcs és egyenes végű csipesz
praktikus puha tokban

Fedezze fel

Rozsdamentes
acél csipeszkészlet
• Az elektronikai iparban előforduló
bonyolult munkafolyamatokhoz
• Saválló és nem mágnesezhető
• A készletben: hajlított, görbe, hornyos
hegyű és precíziós csipesz

Fedezze fel

622 sorozatú csípőfogó

Forrasztópáka

• Kiváló minőségű megmunkált
szerszámacélból készült elektronikai
csípőfogó
• Beépített belső ütköző és beépített
visszatérő rugó a vágóélek átfedésének
megakadályozása és a kezelő
fáradásának csökkentése érdekében
• Puha fogású habgumi markolat
a kényelmes használatért

• Ónszívó pumpa
• Kézzel működtetett eszköz, mely tisztán
távolítja el a megolvasztott forrasztóónt
• A visszahúzó rugó a vákuumkamrán
kívül található, megakadályozva
a beragadást és meghosszabbítva
a szerszám élettartamát

Fedezze fel

Az elektronikai,
automatizálási és
szabályozástechnikai
alkatrészek vezető
forgalmazója

Fedezze fel
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Szerszámok
20 elemes
dugókulcskészlet

Önbeálló
huzalcsupaszító

• Kiváló minőségű ¼”-os hajtású
dugókulcskészlet a legnépszerűbb méretű
dugókulcsokkal, válogatott bitekkel
és egy megfordítható mini racsnival
• DIN és ISO szabvány szerinti
tervezés és gyártás
• Teng Tools tokban a kiváló
szállíthatóságért

• A kompakt szerszám automatikusan beáll
a kábel keresztmetszetére
• Egy-, többeres és sodrott, 0,2-6,0 mm²
keresztmetszetű szabványos szigetelésű
kábelekhez
• 6 és 18 mm között állítható hosszütköző
az állandó csupaszítási hossz érdekében

Fedezze fel

Fedezze fel

ESD mikro-csavarhúzókészlet
• A 6 részes precíziós csavarhúzókészlet védelmet nyújt az elektrosztatikus kisülések ellen,
emellett biztonságos munkát biztosít
• Mindegyik csavarhúzón három zóna található: egy gyors forgatási a gyors csavarozáshoz,
egy teljesítmény a jobb nyomatékátvitelért és egy precíziós zóna a forgatásszög beállításáért
• A készlet tartalma: lapos 2,5 x 40 mm, PH000 x 40 mm,
PH00 x 40 mm, PH0 x 40 mm, 1 Torx Plus® IPR x 40 mm,
1 Microstix® m x 40 mm és a tartórekesz

Fedezze fel
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Miért pont az RS?

RS Components Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 48
02-672 Varsó, Lengyelország
Tel: 06 1 580 2262
info@rscomponents.hu
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hu.rs-online.com

Ingyenes
Bezpłatnaházhozszállítás
dostawa przy zamówieniu
nettó
15 000
feletti rendelés esetén
powyżej
250 Ft
zł netto

Ponad 700 000 produktów
Széles termékkínálat egy helyen
w ofercie dla potrzeb inżynierii

Elastyczne opcje dostawy
Nyomonkövethető szállítás
i śledzenie przesyłki

Dostępność skalibrowanych
Kalibrált termékek
wersji produktów

Termékek
több
500 vezető gyártótól
Współpraca
z 2mint
5002producentami

Több
mint w
3232
országban
Jesteśmy
krajach, vagyunk jelen.
Ismerjen
megwięcej
minket
hu.rs-online.com oldalon!
dowiedz się
naa rs-online.com

