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Prijsvechter in 
relais
met Hongfa heeft Elincom 
een fabrikant die kwaliteits-
relais levert tegen scherpe 
prijzen. Hongfa is in china de 
grootste en snelst groeiende 
relaisfabrikant. 
naast een complete 
reeks relais waaronder 
power, signaal,  
automotive en HF relais 
die volledig compatible 
zijn met de bekende 
merken, levert Hongfa ook tactile switches. 
De kwaliteit van Hongfa wordt onderstreept 
door het feit dat een aantal gevestigde  
merken relaisfabrikanten waaronder  
Panasonic en Zettler belangen hebben in 
Hongfa. Daarnaast produceert Hongfa ook 
voor derden waaronder bovengenoemde 
en ook omron.

Flexibele zonnecellen 
optimaal te integreren
om een volledig programma zonnepanelen te kunnen aanbieden is Elincom een  
samenwerking aangegaan met PowerFilm. Zij ontwikkelen en produceren flexibele 
photovoltaïsche cellen op basis van thin Film technologie op een polymeer substraat. 
Hierdoor blijven panelen uitermate dun en flexibel. 

PowerFilm biedt verschillende productgroepen.
•  Zonnecel-opladers voor AA en USB
•  Flexible OEM zonnepanelen

De opladers zijn volledig afgewerkt, 
weerbestendig en voorzien van 
snoeren met connectoren.
De standaard oEm-modules zijn 
verkrijgbaar als outdoor en indoor modu-
les en zijn niet geconfectioneerd, terwijl de outdoor 
types wel voorzien zijn van een weersbestendige laag.

nu is het mogelijk om vrije vormen en gebogen oppervlakken te voorzien van hoog 
rendement low-cost zonnecellen. toepassing kan zijn voor kunstwerken, op boten, 
buitenmeubilair, verkeerssystemen en zelfs integratie in textiel zoals kleding en tentdoek is 
mogelijk.

Panasonic 
bij Elincom
Elincom is een samenwerkingsverband 
aangegaan met Panasonic Electric Works. 
Het productenpakket omvat een uitge-
breide programma elektronica relais van  
Panasonic, nais en matsushita maar ook 
fotomos relais, drukschakelaars, micro  
switches, connectoren en build-in sensoren. 
Door deze samenwerking heeft Elincom 
weer een a-merk aan zijn productportfolio 
toegevoegd en kan Panasonic steunen 
op een design-in partner met technische 
know-how.
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De sKl serie solid state relais is uitgebreid 
met een versie tot 1600v /75a. Dit relais 
is uitermate geschikt voor het besturen van 
motoren. De met zijn hoge immuniteit van 
5000a²s is een standaard kortsluitbevei-
liging bruikbaar. De levensduur van dit 
relais is zeer hoog omdat de thyristor met 
DcB technologie (Direct copper Bonding) 

is opgebouwd wat het thermische gedrag 
enorm ten goede komt. Het sKl relais kan, 
indien nodig, uitgevoerd worden met een 
clip-koellichaam of tegen een koelplaat of 
koellichaam gemonteerd worden.

crEE heeft een nieuwe familie powerleds 
uitgebracht voor wit licht  van 10.000K 
tot 2600K. De  XP-c (500ma) en de XP-E 
(700ma) hebben een oppervlak van 3,45 
x 3,45mm en een hoogte van 2,00mm. 
ondanks deze geringe afmetingen heeft de 

XP-E een lichtopbrengst van 114lm! Deze 
leds hebben een thermische weerstand van 
9°c/W, een geïsoleerd koelvlak en een 
openingshoek van 115°.

citizen heeft de bestaande reeks power-
leds uitgebreid, met een serie leds met 
een lagere vf en meer lichtopbrengst. De 
nieuwe 6 Watt cl-l102c6n (5000K) heeft 
een output van 675lm @700ma, met een 
efficiëntie 104lm/W. 
voor indoor applicaties heeft citizen een 

uitvoering met hoge cri van 85. Dit geeft 
een kleurechte weergave bij aangelichte 
objecten (2700K; 265lm @480ma).
Het grote voordeel van de citizen power-
leds is de lage thermische weerstand van 
6°c/W waardoor de levensduur enorm 
toeneemt.

Kleine powerleds met grootse specificaties

Print solid state relais 1600V

informatie CEl89

informatie VsO70

informatie CrE70

informatie CiT70

Nieuwe 6W 
powerled

Topled met 
hoge Cri
waarde

vossloh heeft een topled in Plcc2 formaat 
met een hoge cri-waarde. Deze led geeft 
3,3 lumen bij een ledstroom van 20ma. De 
cri of ra waarde is 87, daardoor is deze 
led uitstekend geschikt voor verlichtings-
toepassingen waarbij kleurechte aanlichting 
wenselijk of belangrijk is.

toepassing kan zijn een led tl-balk.
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voeding op signaallijnen, ompolen van 
voeding en verkeerde meetresultaten. Dit is 
te voorkomen door connectoren te voorzien 
van een ompoolbeveiliging.
Ptr heeft voor diverse type connectoren 
passende codeerstiften die het verkeerd 
insteken van stekkers op tegendelen, blok-
keert. Door openingen in de connectoren 

af te sluiten met een codeerstift is zelf te 
bepalen welke connectoren en tegendelen 
passend moeten zijn. 
De “low-cost” aK 1350 3,5mm serie 
deelbare connectoren kan fabrieksmatig 
voorzien worden van codeerstiften op elke 
gewenste positie.

Moderne en 
duurzame 
klemmenkast
moderne vormgeving, functionaliteit en  
milieuvriendelijk waren de sleutelwoorden 
bij de ontwikkeling van de tweede  
generatie Bopla klemmenkasten Euromas ii. 
Zowel het uiterlijk als de binnenzijde van 
deze behuizingen zijn voorzien van de 
modernste technieken. Zo is er een geïn-
tegreerd folieveld in de deksel; en zijn er 
extra montage-nokken in de bodem  
geplaatst voor het bevestigen van printpla-
ten of elektronicacomponenten. afgepast 
op de behoefte binnen de elektronica 
branche heeft BoPla vier nieuwe vlakke 
maatvoeringen toegevoegd. 
accessoires zoals Din rails, Pertinax 
montageplaten, plakvoeten en schroefgat 
afdekkingen zijn beschikbaar.

Kenmerken Euromas ii:
•  Materiaal hoogwaardig polycarbonaat
•  Enkele types in slagvast ABS
•  Kleinste uitvoering 50x52x37mm
•  Grootste uitvoering 300x160x120mm
•  Types voor folieveld en/of PCB plug-in 

slot 
•  Afdichting IP65, maximaal IP67
•  100% recyclebaar
•  Kleur standaard lichtgrijs RAL 

7095/ kleuren op aanvraag

tijdens de beurs Electronics 
& automation 2009 wordt de samen te 
stellen gadet in een Euromas ii behuizing 
geplaatst.

Panasonic’s nieuwe Photomos relais met 
geïntegreerde ingangsweerstand bespaart 
ruimte en draagt bij aan de miniaturisatie.
Deze Photomos spanningsgevoelige relais 
kunnen met 5vdc aangestuurd worden 
zonder een externe ingangsweerstand. Dit 
vereenvoudigt het printdesign, spaart ruimte 
en bestückingkosten.

Er zijn vijf standaardmodellen in 3 behuizin-
gen ssoP, ssoP 4 pin en soP 16 pin.
Kenmerkend zijn de lage uitgangcapaci-
teit, lage doorgangsweerstand en lage 
lekstroom. Dit maakt deze Photomos relais 
ideaal voor toepassing in test- en meetap-
paratuur, medische apparaten en telecom 
applicaties.

Coderen is beter dan genezen

PhotoMos relais klaar voor gebruik

informatie PTr50

informatie BOP50

informatie PAN50

steken zonder 
printpennen
Ptr heeft een nieuwe connector ontwikkeld 
die als een card-edge connector op de 
print geschoven kan worden. De minimale 
eisen die gesteld worden aan de printplaat 
zijn: vertinde contacten en een kleine 
uitsparing in de zijkant van de printplaat als 
fixatie voor de connector. 
toepassing zijn vooral te vinden bij smD 

printen waar dan geen extra soldeerwerk 
meer nodig is. ondanks de geringe bouw-
hoogte van 10,3mm en een rastermaat van 
3,5mm kunnen er 3 draden van maximaal 
0,5mm² zonder extra gereedschap in de 
connector gestoken worden. De maximum 
toelaatbare stroom is 6a per contact.

informatie PTr07
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De enorme keuze in Dc jacks en pluggen maakt het niet eenvoudig om de juiste te 
kiezen. verkrijgbaarheid is een onderschat criterium. 

is components heeft een uitgebreid pakket snel leverbare adapterconnectoren: 
•  Chassis en kabeldelen
•  Male en female met diverse pin diameters
•  Met en zonder uitsparing voor behuizing
•  Met en zonder contactherkenning

ook klantspecifieke oplossingen zijn mogelijk.

ltW heeft het standaard pakket waterdichte usB connectoren a en B / 1.1 en 2.0 uitge-
breid met de mini usB. 
uitvoeringen:
•  Chassis deel
•  PCB deel
•  Connector met kabel
•  Kabeldeel recht
•  Kabeldeel 90°
•  IP67 en IP68

ook klantspecifieke oplossingen zijn mogelijk.
toepassingen zijn bijvoorbeeld machine bouw, industriële computers, opvolging van de 
D-sub’s en data-/telecom applicaties.

ltW, marktleider in waterdichte connectoren, 
heeft een complete reeks van 17 connectoren 
ontwikkeld voor zonnepanelen aansluitingen. 
De reeks ltW “Photovoltaic system solu-
tion” bestaat uit chassis- en kabeldelen,  
installatiedozen, stekkeradapters, afsluitkap-
jes en gereedschap.

Kenmerken:
•  Laag geleidingsverlies
•  Industrieel temperatuurbereik -40 +105ºC
•  IP67 watervast
•  UV bestendig
•  Simpel te verwerken met bajonetsluiting
•  Voldoet aan hoge UL en TUV veiligheids-

eisen

Connectoren voor zonnepanelen

DCjacks adapterstekkers naar wens

Mini UsB waterdichte connectoren

informatie isC51

informatie lTW97

informatie lTW06
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Zonnepanelen 
waterdicht 
ingekapseld

schott solar biedt oEm zonnepanelen die 
ook ingekapseld kunnen worden. Waar dit 
eigenlijk alleen voorzien is voor grote  
panelen op daken biedt schott die 
mogelijkheid ook voor kleine modules met 
een rvs behuizing of bij grotere aantallen 
kunststof behuizing.

De robuuste modules kunnen eenvoudig 
geïntegreerd worden als energievoorzie-
ning voor ondergrondse afvalcontainers, 
wegkant-systemen, verlichting, displays, 
vendingmachines etc.

De schott asi™ thin film modules “made 
in germany” staan garant voor de hoogste 
stabiele prestaties ook bij minder gunstige 
weersomstandigheden en een lange 
levensduur.

De alFg relais van Panasonic zijn speciaal 
ontwikkeld voor inverters van zonne-ener-
giesystemen en is nu uitgebreid met een 
relais tot maximaal 11kW (45a).
De Panasonic alFg en HE relais voldoen 
aan alle eisen voor breedschalige toepas-
sing en voldoen aan de voor deze toepas-
sing vereiste vDE0126 norm. 
De “green automation” producten worden 
met aandacht voor het milieu ontwikkeld en 
geproduceerd. Daarmee wordt bijgedra-
gen aan een beter milieu door reductie van 
co2 uitstoot.

De PlED-serie led driver is een high effi-
ciency step-down converter geoptimaliseerd 
om vermogenleds te sturen. Het regelalgo-
ritme maakt nauwkeurige sturing van de 
ledstroom mogelijk.
De driver heeft een brede spanningsinput 
en biedt een hoog vermogen, dat extern 
regelbaar is. De compact bouwvorm maakt 
integratie van de driver samen met de led 
mogelijk. 
De ul-94v0 behuizing is afgevuld met een 
eerste klas vulmateriaal voor uitstekende 
vuurbestendige eigenschappen.

overige kenmerken:
•  Ingangspanning 5-36Vdc / 7-30Vdc
•  Uitgangstroom van 300 tot 1200mA
•  High Efficiency van 95% en 95%
•  DIP24, D!P16  en DIP14 behuizing
•  Extra functies: PWM sturing  / potmeter-

sturing
•  Dimbaar
•  Verkrijgbaar als printcomponent en voor 

Din rail montage.

Deze hoog rendements led drivers zijn 
toepasbaar in ledlicht applicaties zoals 
straatverlichting, verkeersregelinstallaties, 
led interieurverlichting, led oriëntatieverlich-
ting etc.

Hoog rendement power leddrivers

relais voor solar 
toepassingen

informatie sCH50

informatie PAN51

informatie PEA99
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industriële sD cards voor 
veeleisende toepassingen

BE- Power biedt oplaadbare nimH cellen 
met zeer geringe zelfontlading.
Na 6 maanden heeft de batterij nog 90% 
capaciteit en na een jaar nog 85%.
conventionele nimH batterijen hebben 
30% zelfontlading per maand.

Be-Power is de enige aanbieder die het 
complete assortiment kan bieden:

•  AAA (Micro) 800mAh
•  AA (Mignon) 2000mAh
•  C (Baby) 4000mAh

•  D (Mono) 8000mAh
•  9-Volt blok 200mAh

nu is het mogelijk oplaadbare batterijen 
te gebruiken zonder deze eerst te moeten 
opladen.
in vergelijking met niet oplaadbare alkaline 
batterijen gaan deze E-Keep cellen 5x 
langer mee met 1x opladen.
Deze nieuwe cellen zijn 1000x oplaadbaar 
en geschikt voor een werktemperatuur  
tussen -20°C und +55°C.
BE Power kan van deze batterijen ook 
packs samenstellen, met de aansluitingen 
zoals gewenst.

met het blu!eco van Elma loont de overstap 
van single Board computers en industrie 
Pc’s naar microtca platform. Door 
overbodige functies te schrappen is het 
basissysteem prijstechnisch erg aantrekkelijk 
geworden en blijft het breed toepasbaar.
Een duidelijke besparing is er gemaakt op 
de voedingsmodule, deze is vervangen 
door een atX voeding. De management 
functies zijn geïntegreerd op het backplane.
Het blu!eco system is volledig compatible 
met de microtca specificaties en is  
uitvoering getest met alle beschikbare 
mcH’s en vele amc’s. De insteekvoeding 
biedt enkel +12V / 300W. De IPMI,  
intelligentie voor de voeding, hot-swap  
functies en ventilatorregeling zijn op het 

actieve backplane geïntegreerd, 
net zoals de 3,3v management-
spanning.
De blu!eco is bestand tegen 
overspanning en spannings pieken. 
Deze mate van beveiliging biedt 
geen enkel mtca systeem op de 
markt.
verder is het single star backplane 
voorzien van sata connecties en 
Pci links. Hiermee is er directe en 
snelle communicatie via de mcH.

De altec atP rugged sD/sDHc-card-
industrial grade is het perfecte flash 
geheugen voor robuuste en industriële 
applicaties. 
De sD card is ingekapseld in epoxy 
en daarmee bijzonder ongevoelig voor 
schokken en trillingen. Daarbij zijn ze iP68 
hermetisch water- en stofdicht met een werk-
temperatuur van –40°C tot +85°C.
Door de slc-nanD flash is de levensduur 
extreem hoog, de lees/schrijf snelheid ligt 

op respectievelijk 22.5  en 20 mB/s. 
the atP rugged sD/sDHc-card industrial 
grade is verkrijgbaar vanaf 128mB tot 
8gB en heeft 5 jaar garantie.

Oplaadbare batterijen met 
kleinste zelfontlading

laagste prijs voor  
MicroTCA systeem

informatie BE50

informatie ElM79

informatie AlT71
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Pretec heeft een nieuwe snelle serie 2,5” 
sata solid state disks met een capaciteit 
van 256mB tot zelfs 256gB. 
De Q-sata serie is opgebouwd met 4 com-
pact flash cards waardoor er een flexibele 
oplossing ontstaat. Deze solid state disks zijn 
ontwikkeld conform de sata specificaties en 
zijn extreem betrouwbaar en robuust. 

Kenmerken:
•  Enkele 5V voeding
•  8 of 16bit host data transfer

•  Lees/schrijf snelheid: 50Mb/s – 30Mb/s
•  MTBF: 3.000.000 uur
•  Interne zelf diagnostiek en error correction
•  Auto sleep mode
•  Werk temperatuur: 
standaard 0°C tot +70°C 
extended -20°C tot +85°C 
industrial -40°C tot +85°C

over enkele maanden wordt een 400gB 
uitvoering verwacht, waardoor het toepas-
singsgebied nog groter wordt.

speciaal voor bijvoorbeeld parkeerkaarten 
is het wenslijk dat deze bestand zijn tegen 
hogere temperaturen. idtronic introduceert 
hiervoor de High temp PEtg iso cards.
Dit is industriëel alternatief voor de  
standaard iso kaarten van Pvc materiaal.

Kenmerken:
•  Milieuvriendelijk, chloorvrij PETG  

materiaal
•  In overeenstemming met ISO7816
•  Temperatuurbereik -20°C to 100°C

•  Glans of mat oppervlak
•  Professioneel bedrukbaar in kleuren met 

logo’s etc.
•  Individueel bedrukbaar met serienummer, 

naW gegevens etc.
•  Concurrerende prijs

De High temp PEtg kaarten zijn beschik-
baar voor de meeste gangbare 13.56mHz 
technologieën inclusief nXP mifare,  
DesFirE, i-code of ti tag-it HF-i.

De cF (compact Flash) rFiD reader van 
idtronic kan geïntegreerd  worden in een 
industriële PDa  Psion Workabout Pro.

De volgende configuraties zijn mogelijk:
•  UHF  ISO18000- B/C 
•  HF    13,56MHz ISO15693 
•  HF    13,56MHz ISO14443AB (Mifare)
•  LF     125-134,2kHz

De Psion Workabout Pro Handheld reader 
biedt maximale prestaties en betrouwbaar-

heid in een extreme robuuste behuizing. De 
compacte iP65 behuizing weerstaat meerdere 
valtesten van 1,5m hoogte.  Het 3,6” scherm 
is exceptioneel helder en geeft met de 12 uur 
continue werktijd, uitgebreide mogelijkheden.
De industriële PDa is uitgerust met rs232, 
usB en Bluetooth interfaces. samen met de 
idtronic cF rFiD reader met beschermings-
kap, vormt dit een uitstekende platform voor 
logistieke applicaties.

rFiD card bestand tegen hoge temperaturen

Psion Workabout als rFiD lezer

informatie PrE70

informatie iDT79

informatie iDT80

256GB solid 
state disk

Pretec heeft met het type 666X cF card de 
snelste cF card ter wereld.
met een transfersnelheid 100mB/sec 
benaderd Pretec de theoretische maximale 
snelheid van 133mB/sec die gesteld is 
in de specificaties van de compactFlash 
association.
De robuuste constructie in een metalen  
behuizing maakt de Pretec 666X cF 
tenminste 10 maal beter bestand tegen 

schokken en vibraties.
De Pretec 666X cF is verkrijgbaar in  
capaciteiten 4gB tot 64gB
naar verwachting lanceert Pretec dit jaar 
nog de “double 100” met 100mB/s bij 
100gB.

snelste CompactFlash Card

informatie PrE79



ELINCOMMUNICATIE

8

Ft-cap biedt naast foliecondensatoren ook 
elco’s waaronder types speciaal ontwikkeld 
voor een lange levensduur.
De serie gmX met een levensduur van 
12.000 uur, is verkrijgbaar met hoge 
cv waardes tot 3,3F in 16 tot 450v en 
met een temperatuurbereik van -40°c tot 
+85°C.
De zeer goede elektrische eigenschappen 

in combinatie met de lage Esl maakt deze 
condensator uitermate  geschikt voor toe-
passing in professionele voedingen, inver-
ters, filters, telecommunicatie, lasmachines, 
lucht- en ruimtevaart, industriële, medische, 
militaire en andere heavy duty applicaties. 

nic components, biedt naast het meest 
uitgebreide pakket condensatoren ook een 
volledige serie magnetics. De focus ligt op 
smD types met de volgende onderverde-
ling:
•  Beads
•  EMI
•  Chip inductors
•  Power inductors (Shielded en Non-

shielded)

De doelmarkten zijn Pol, Dc/Dc en 
voedingen.
De nic magnetics kenmerken zich door 
hoge stroom,  een lage rdc met een kleine 
vormfactor. Er zijn  meer dan 50 verschillen-
de bouwvormen. Bovendien is er een cross 
reference list  met de bekendste aanbieders, 
waar 100% form-fit-function compatibiliteit 
wordt gegarandeerd.

Ferraz shawmut heeft als amerikaans markt-
leider een volledig assortiment miniatuur 
zekering.
Deze meest gebruikte en betrouwbare 
elektrische beveiliging is verkrijgbaar met 
afschakelstromen oplopend tot 200ka bij 

250vac. maar daarnaast ook gangbare 
low cost glas- zekeringen van 5x20 of 
6x32mm en in 6x46mm zelfs tot 1000vac.
alle zekeringen zijn voorzien van de inter-
nationale keurmerken iEc en/of ul/csa. 
ook accessoires zijn verkrijgbaar zoals 
zekeringhouders,  beschermkapjes, clips 
en scheiders met of zonder indicator voor 
gelijk en wisselspanning.

Deutronic heeft een nieuwe 15W netadap-
ter met een verwisselbare kop. Door zijn 
zeer lage standby verbruik van 0,5W en 
een zeer hoog rendement van 77% voldoet 
deze adapter aan de eisen die gesteld 
worden in de coc (code of conduct). 
uiteraard is de adapter voorzien van een 
breed ingangsbereik van 100v tot 240v en 
is verkrijgbaar in de uitgangsspanningen: 
5, 9 12, 15, 18 en 24v. De netadapter 
voldoet aan de En60950, ul60950 en 
En55011 class B.

Volledig pakket magnetics

Miniatuur zekeringen

Energiezuinige netadapter

Elco’s met lange levensduur

informatie FT70

informatie NiC99

informatie FEr50

informatie DEU88
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als service voor klanten en ter ondersteuning 
van de eigen r&D heeft Block uitgebreide 
klimaat- en Emc testfaciliteiten in huis voor 
transformatoren, voedingen, Emc filters en 
inductieve componenten.
Block levert meer dan 70% klantspecifieke 
producten die ontwikkeld worden door een 

r&D staf van meer dan 50 personen.

De uitgebreide testafdeling kwalificeert 
en keurt producten naar internationale 
standaards en normen op het gebied van 
Emc, omgevingsparameters en veiligheid. 
naast Emc ruimtes, roHs testapparatuur 

en deelontladingapparatuur heeft Block 2 
nieuwe klimaatkasten voor thermische  
simulatie met een temperatuurbereik van 
-40°C +180°C en een luchtvochtigheid: 
0% - 100%. En er is een teststation voor 
schokken en vibraties ingericht, met een 
testgewicht tot 350kg; max. piekkracht van 
22,2kn; acceleratie van 40g; schok van 
150g (random 50g) met een snelheid van 
2m/s

XFmrs is bij uitstek de toonaangevende 
ontwerper en fabrikant van magnetics voor 
audiotoepassingen. Dit wordt onderstreept 
door het feit dat ze de enige leverancier 
zijn van magnetics aan bijvoorbeeld Bose 
en samsung.

De nieuwste ontwikkeling is de 
XF100910Dl, een dual (dubbele) digital 
audio spoel, uitermate geschikt voor classD 
audio versterkers.

De voordelen:
•  Hoge prestatie
•  Zeer compact
•  Slechts 1 component plaatsen
•  Spoel afgepast aan de applicatie

Het ontwikkelen van magnetics voor audio-
toepassingen is altijd maatwerk. ook in het 
tweaken van de spoel is XFmrs specialist.

applicaties kunnen zijn: home-theater 
systemen; (professionele) versterkers; zuster-
oproepsystemen; beveiligingssystemen etc.

Het nullastverlies en bijvoorbeeld de standby 
stand van apparatuur is een actueel thema. 
al in 2000 heeft de Europese commissie 
de “code of conduct” vastgelegd, hierin 
wordt een besparing bepleit van 5tWh 
voor huishoudelijke apparatuur met een 
vermogen van 0,3W tot 75Watt. 
Block heeft hiervoor de Eco2003 print-
transformatoren ontwikkeld met nullastverlies 
van 0,5W met een rendement van 75%.

conventionele transformatoren hebben zeer 
hoge verliezen bij nullast, afhankelijk van de 
grootte en een rendement van 50-55%.
De Eco2003 printtransformatoren zijn 
verkrijgbaar in vermogens van 1,5; 3,2; 
5,0; 10 en 16va. andere vermogens zijn 
op aanvraag leverbaar.

Klimaat en EMC testfaciliteiten

Double ClassD Audio inductors

ECO2003, duurzame printtransformator

informatie XFM99

informatie BlO02

informatie BlO01
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sedlbauer heeft zich ontwikkeld tot een 
specialist op het maken van ringkern-
transformatoren naar individuele wensen 
met de hoogste kwaliteitseisen. ondanks dit 
zijn de prijzen scherp en levertijden kort.

De EnEc-keuring onderstreept de kwaliteit 
en geeft aan dat de ringkern in overeen-
stemming met de Europese norm En61558 
ontwikkeld, geproduceerd en getest is.

in combinatie met het ul-keurmerk bieden 
deze normen de volgende voordelen:
•  onbeperkt toegang tot de Europese en 

amerikaanse markt met dezelfde ringkern-
transformator

•  zekerheid door product- en productie-
controle door internationale certificering-
bureaus (sEv, ul) 

naast de ringkerntransformator, kan sedl-
bauer ook aanvullende service bieden door 
het monteren van klemmen, bevestigen van 

montageplaten tot het compleet opbouwen 
van een voedingsunit voorzien van  
zekeringen, netfilter, etc. Dit is al vanaf 25 
stuks mogelijk. 

De voedingen specialist XP power heeft 
Elincom aangewezen als design-in partner 
voor de nederlands sprekende markt.
De van origine Engelse fabrikant is speci-
alist in schakelende voedingen en Dc-Dc 
convertors. Hierbij ligt de focus op hoge 

kwaliteit en flexibele oplossingen. men richt 
zich met name op de marktsegmenten indu-
strie, communicatie, medisch en militair.

XP Power heeft ontwikkel- en productie-
centra in noord amerika en West Europa 
voor de high-end markt terwijl voor grote 
volumes de eigen fabrieken in taiwan en 
china gebruikt worden.

Het standaardprogramma is zeer uitgebreid:
ac-Dc converters
•  open frame voedingen 
•  voor printplaat montage
•  tafel en stekker adapters
•  Rackmount uitvoeringen
•  base-plate gekoelde voedingen

•  hot swap en redundante voedingen
•  enkele of meerdere outputs

Dc-Dc convertors
•  open frame voedingen 
•  voor printplaat montage
•  rackmount uitvoeringen
•  base-plate gekoelde convertors
•  militaire DC-AC convertor
•  enkele of meerdere outputs

XP Power kan ook voedingen en Dc-Dc 
convertors ontwikkelen naar elektrische spe-
cificaties en naar toepassingsgebied zoals 
medisch, militair, lucht- en ruimtevaart.

ringkerntransformatoren scherp geprijsd

informatie sED01

informatie XPP01

XP Power 
werkt samen 
met Elincom
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Elincom electronics B.V.

Antwoordnummer 305

2900 VB CAPEllE AAN DE ijssEl

postzegel niet nodig

Deze uitgave van de 
Elincommunicatie is met de 
meeste zorg samengesteld.
Eventuele wijzigingen of 
technische onvolkomenheden 
vallen buiten de aansprakelijkheid 
van Elincom electronics B.V.

Graag informatie over de aangekruiste artikelen.
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in of online www.elincom.nl/antwoordkaart

Feasa heeft recent een compacte 2 en 3 
kanaals ledtester uitgebracht om snel en 
automatisch het volle spectrum van het 
zichtbare licht van (power)leds te testen op 
zowel de kleur als de intensiteit. Het licht 
van de leds wordt via een flexibele opti-
sche kabel naar de sensor gevoerd.
De communicatie met de tester is op basis 
van het rs232 interface. als optie is het 
mogelijk om een optische kop te gebruiken 

die het licht van de te testen led in de 
lichtgeleider focusseert. naast dit 
type is er ook een 10 en 20 
kanaals beschikbaar.

led kleurentester

informatie FEA70

gPs heeft de Ergopad draaitafel testadap-
ter vernieuwd. De nieuwe Wa-P-6250 heeft 
een aluminium behuizing, is nauwkeuriger 
en eenvoudiger te onderhouden. 

De ergonomisch geconstrueerde adapter 
heeft de volgende kenmerken:
•  eenvoudige en comfortabele bediening 
•  korte wisseltijd, door dubbele testplaats; 

tijdens een testrun kan de volgende print 
geplaatst worden

•  beschermkappen en 2-handsbediening 
bieden optimale veiligheid 

•  ingebouwde PLC met diverse program-
ma’s staat garant voor een duurzaam en 
zeker gebruik 

•  maximale contact trefzekerheid door bij 
het dubbelzijdig en enkelzijdig testen

•  maximale testoppervlakte 125mmx65mm

informatie GPs70

Nieuwe draaitafel testadapter
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