
Aarts is van huis uit horlo-
gemaker. Zijn achtergrond in 
fi jnmechanische techniek bleek 
een uitstekende basis voor de 
wereld van duikmaterialen. 
Alhoewel zijn functieomschrij-
ving ‘logistic manager’ is, doet 
hij veel meer dan alleen de 
werkvoorbereiding en planning. 

Inkoop, transport of een dagje 
sleutelen horen er ook gewoon 
bij. Die veelzijdigheid typeert 
Pommec èn de onderwater-
wereld; een kleine wereld, 
waarin iedereen elkaar kent en 
geen klus hetzelfde is. Aarts: 
‘Wij Hollanders profi teren nog 
steeds van onze goede reputatie 

op het gebied van water. De 
voornaamste offshorecluster 
van de westerse wereld zit in 
Aberdeen, Schotland, maar wij 
kunnen de innovaties die daar 
vandaan komen zeker evena-
ren. Zo hebben we dit jaar een 
zuurstofmeter-alarm ontwik-
keld, waar de buitenwacht op 

reageerde met: daar moeten 
jullie patent op aanvragen! En 
de basis van die uitvinding is 
een product van Conrad.’
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Zie pagina 6 voor een
uitgebreide beschrijving. 

Zie pagina 7 voor een 
uitgebreide beschrijving.  

Zie pagina 10 voor een
uitgebreide beschrijving. 

Zie pagina 14 voor een 
uitgebreide beschrijving. 

C-Control Pro mini station Hoofdlamp LED 
Lenser P7

Leerpakket Elektronica 
Basic 

Manhatten USB naar 
VGA converter

Werken onder water

Lees verder op pagina 3.

Technical Diving Equipment Pommec maakt en levert onder-
watermaterieel. Het is een bedrijf van uitvinders. Voor elke uit-
daging creëren ze een nieuwe oplossing. Van een state of the art 
onderwaterrobot (gewicht: 3 ton), tot het dichten van een lek in een 
duikpak. Het werkveld is breed, de klanten zijn divers en Pommec 
vliegt de hele wereld over. Is er een allesomvattende wet voor wer-
ken onder water? Erik Aarts, logistic manager van Pommec: ‘Onder 
druk wordt alles anders. Dat is een veelgehoorde waarheid over 
onze branche. Wij leveren materialen voor werkzaamheden die 
ook aan land gebeuren - zoals lassen, snijden, branden en slijpen 
- maar doe je dat op 50 meter diepte dan moet je 5 Bar waterdruk 
weerstaan. Nog even afgezien van tientallen andere haken en ogen 
die onder het wateroppervlak verborgen zitten.’
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Frank de Groot
Managing Director

One-stop-shopping

Veel bedrijven en organisaties 
maken gebruik van vele leveran-
ciers. Er is voor veel bedrijven 
eigenlijk geen reden meer om 
talloze leveranciers te raadple-
gen, want Conrad Electronic heeft 
het allemaal onder één dak. 
U kunt direct beschikken over 
meer dan 100.000 verschil-
lende artikelen die uit voorraad 
leverbaar zijn.
U hebt de keuze uit een groot 
assortiment waaronder o.a. com-
ponenten, halffabricaten, kabels, 
montagematerialen, gereed-
schappen, meettechniek, accu’s, 
batterijen, computertechniek, 
audio- en videotoebehoren etc.
De sterke punten van Conrad 
Electronic nogmaals op een rij:
•  Ruim 100.000 verschillende arti-

kelen uit voorraad leverbaar.
•  Direct online bestellen en real 

time de voorraad checken via 
business.conrad.nl of compo-
nenten snel vinden via onze 
online component fi nder

• 2 jaar garantie op ieder artikel
• Levering binnen 2 werkdagen
•  Professionele business afdeling 

voor al uw bestellingen en 
(technische) vragen.  

•  Bij afname van grote hoeveelhe-
den maken we uiteraard graag 
een passende offerte voor u. Af-
deling Business is te bereiken op 
telefoonnummer 088 4285 490 / 
e-mail: business@conrad.nl

•   Bij afname van grote hoeveelhe-
den is het mogelijk om samen 
een partnerovereenkomst aan 
te gaan. Informeer naar de mo-
gelijkheden via telefoonnum-
mer 088 4285 490 /  e-mail: 
business@conrad.nl
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Beursagenda 2010

INSTALLATIE VAKBEURS
www.evenementenhal.nl/hardenberg

ELEKTRO EVENT GORINCHEM
www.evenementenhal.nl/gorinchem

BOUW RELATIEDAGEN
www.evenementenhal.nl/gorinchem

BOUW RELATIEDAGEN
www.evenementenhal.nl/hardenberg

AUTO PROFESSIONEEL & 
SCHADEHERSTEL VAKBEURS
www.evenementenhal.nl/hardenberg

De vakbeurs voor de 
installatiebranche Hardenberg 2010

Kennisoverdracht & zaken doen 
Gorinchem 2010

Veiligheidsplein op Bouw 
dagen Gorinchem

13e editie Bouwrelatiedagen 
Hardenberg 2010

De vakbeurs voor de autobranche 
Hardenberg 2010

7 sept t/m 9 sept 2010 
Evenementenhal Hardenberg

7 sept t/m 9 sept 2010 
Evenementenhal Gorinchem

7 sept t/m 9 sept 2010 
Evenementenhal Gorinchem

12 okt t/m 14 okt 2010
Evenementenhal Hardenberg

19 okt t/m 21 okt 2010
Evenementenhal Hardenberg

Wilt u op de hoogte blijven 
van de laatste nieuwtjes? 
Meld u dan aan voor de 
Business News e-mail
via business.conrad.nl/ 
nieuwsbrief. 

Iedere twee weken 
informeren wij u via deze 
zakelijke nieuws brief over 
nieuwe producten, actuele 
aanbiedingen en tips in uw 
vakgebied. 

E-mail Business News

Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW.

Conrad Electronic biedt nu ook 
de browser plugin aan, of ook 
wel een invoegtoepassing ge-
noemd. Met deze functie kunnen 
bezoekers vanaf elke willekeurige 

website zoeken naar producten 
bij Conrad. Met name snelheid 
en gebruikersgemak typeren deze 
functie. Deze browser functie 
wordt ondersteund door Internet 

Explorer, Google’s Chrome en 
Firefox. Ga naar www.conrad.nl/
browserplugin en kijk hoe 
je deze optie eenvoudig kan 
toevoegen. 

Conrad Browser Plugin

Kalibratieservice
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Nitroxzuurstofmeteralarm

Een markt van nieuwe ideeën
en toepassingen kan niet zonder 
toezichthouder. Het wakend oog in 
de duikbranche is Lloyd’s. Pas als 
een product aan hun eisen voldoet 
krijgt het een Lloyd’s certifi caat 
dat wereldwijd wordt erkend. Dus 
toen Pommec een nitroxcontainer 
aan een klant leverde, die met de 
hogedrukcompressor ook fl essen 
met gewone lucht wilde afvul-
len, trok Lloyd’s aan de bel. ‘Hoe 
beveilig je het leidingnetwerk tegen 
een verkeerd gas?’. Nitrox is lucht 
met een verhoogd zuurstofpercent-
age van bijvoorbeeld 40%, waar 
gewone lucht circa 20,9% zuurstof 
bevat. Een duiker kan met nitrox 
langer op een bepaalde diepte 
werken. In de beroepsduikerij 
wordt een duiker altijd tot in detail 
gemonitord tijdens het werk. Maar 
als een fl es Nitrox wordt verward 
met een fl es gewone lucht kunnen 
de gevolgen fataal zijn. Aarts: ‘We 
zijn er voor gaan zitten, gewapend 
met twee zuurstofmeters van 
Conrad. Die hebben we open ge-
maakt, het batterijtje eruit gehaald 
en er een voeding op gezet. In 
het leidingstelsel van de nitrox-
container hebben we sensoren 
geplaatst, die de zuurstofmeter 
inschakelen zodra er lucht – ge-
wone of nitrox – door zo’n leiding 
komt. De zuurstofmeter registreert 
het percentage zuurstof en als dat 
te laag of juist te hoog is, dan gaat 
het alarm af. Een duur traject qua 
research en development, maar we 
bieden het alarmsysteem nu als 
optie aan bij elke nitroxcontainer 
die we leveren.’

De grootste die er is

De fi losofi e van Pommec sluit 
naadloos aan bij die van Conrad: 
vol ideeën. Met een assortiment 
van 100.000 producten wil Conrad 
geen elektronicaklant teleurstellen. 
Hoe heeft Pommec ons ontdekt? 
Aarts: ‘Tja, we doen al zo lang 
zaken met elkaar, dat weet ik niet 
eens meer. Conrad is gewoon de 
grootste die er is. We vinden altijd 
exact wat we nodig hebben en met 

Pommec

die onderdelen gaan we zelf aan 
de slag. Zoals de verchroomde LED 
fi tting, ook een product waar we 
mee zijn gaan experimenteren. LED 
is de toekomst, maar in de duik-
branche wordt nog veel halogeen 
gebruikt. Vooral in de lampjes die 
op de helm van een duiker zitten, 
zodat hij ziet wat ie doet. Wij 
hebben daar een LED-lampje voor 
gemaakt en dat werkt voortreffelijk. 
We hebben zelfs al een bestelling 
van één van onze klanten en het 
wordt binnenkort in ons standaard 
assortiment opgenomen.’

Via het Kanaal naar Zuid-Korea

Zoals gezegd werkt Pommec 
over de hele wereld. Toen het 
Noorse schip de Tricolor zonk in 
het Kanaal, leverde Pommec de 
bergingsmaterialen. De 190 meter 
lange gigant was beladen met 3000 
splinternieuwe auto’s en moest in 
stukken aan wal worden gebracht. 
Toen Zuid-Korea een wrak wilde 

bergen omdat het mogelijk olie 
lekte, werd Pommec ingevlogen om 
dat eventuele lek te lokaliseren. 
Aarts: ‘Zo’n klus doen we met een 
onderwaterrobot. In dit geval bleek 
dat het schip niet lekte, waarop 
de autoriteiten besloten het te 
laten liggen. De scheepsberging is 
een belangrijke afzetmarkt voor 
ons en een tweede grote markt is 
de utiliteitsbouw. Bedrijven die 
windmolenparken bouwen, tunnels 
afzinken of ondergrondse parkeer-

garages aanleggen. Bij deze laatste 
projecten plaatst men eerst een 
damwand rond het uit te graven 
gebied en graaft dan de ruimte uit, 
waarna die vol (grond)water loopt. 
Vervolgens storten de duikers het 
beton. Pas als deze fundering staat, 
kan het grondwater weggepompt 
worden. Zo’n project begint dus 
altijd met natte voeten.’

Lees verder op pagina 4.
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Professionele duikers hebben 
niet het veiligste beroep ter 
wereld. Als zij aan de slag gaan 
worden ze dan ook constant 
gemonitord, via een zoge-
naamde umbillical cord: een 
soort navelstreng van duiker 
naar het moederschip. Tijdens 
elke duik kijkt men vanuit de 
controlekamer wat een duiker 
ziet, hoort, hoe diep hij is en 
wordt de toevoer van ademgas 
gecontroleerd. Elke duiker 
vertrouwt hier blind op en een 
storing in de apparatuur is 
geen optie. Aarts: ‘De controle 
gebeurt vanuit een container 
die wij vaak leveren. Voor het 
werk aan de inmiddels beruchte 

Noord/Zuidlijn in Amsterdam 
bijvoorbeeld, hebben we een 
aangepaste container geleverd. 
De maximaal beschikbare 
hoogte was 1.80 - wat erg 
laag is - dus daar hebben we 
een container op maat voor 
gemaakt. Alle bedrading voor 
de communicatie tussen duiker 
en container - over het beeld, 
het geluid, het licht en de lucht 
- zit in een umbillical cord. Om 
al die apparatuur van span-
ning te voorzien gebruiken we 
netschakelvoedinkjes van Con-
rad. Kleine, maar tegelijkertijd 
cruciale onderdelen!’

GMH 3690 Zuurstofmeter
U meet betrouwbaar het zuurstofgehalte 
in de lucht. De GMH 3690 maakt het door 
zijn automatische temperatuur-compen-
satie mogelijk. De display informeert u 
gelijktijdig over het zuurstofgehalte en de 
actuele luchttemperatuur.

• Ingebouwde alarmmelder 
• Incl. thermometer

Bestelnr. 129321-B4

Inbouwschakelnetvoeding LS50-12
Lambda geeft 3 jaar garantie op deze serie, die met 
uitsluitend convectiekoeling kan worden gebruikt 
bij omgevingstemperaturen tot 70 °C (vanaf 50 °C 
mit derating). Het bereik aan uitgangsspanningen is 
5 V, 12 V, 15 V tot 24 V. Via een potentiometer kan de 
uitgangsspanning exact op de toepassing 
worden afgestemd.

• Bedrijfstijd tot 700.000 h
• 15 - 150 W

Bestelnr. 511818-B4

Verchroomde LED-fi tting
Technische spec.: Bevestiging: M8 x 0,75 · 
Conform RoHS: Ja · LED-diameter: 5 mm · 
Uitvoering: Chroom / binnenrefl ector

Bestelnr. 185957-B4

Schakelnetvoeding 60 W met schroefklemmen -
TXL 060-24S
Compacte metalen behuizing met klemschroeven. Instelbereik van 
uitgangsspanning ±10% en kortsluit- en overspanningsbeveiliging. 
Industriële kwalitaitsstandaard, conform met EMV volgens EN 61000-
6-3/-1 en EN 61000-3-2 (PFHC). Veiligheid/vergunningen conform cUL/
UL 60950-1, IEC/EN 60950, CB-rapport.

• Model met 
 enkelvoudige uitgang

Bestelnr. 511042-B4

Voeding voor de umbillical cord

Pommec



business.conrad.nl  Business News september 2010 nummer 4 5

Digitale microscoopcamera 
De USB microscoopcamera met een resolutie van 
1,3 Megapixel en 200-voudige vergroting is ideaal 
voor hobby, wetenschap en onderwijs en professio-
nele toepassingen. Er wordt een massieve metalen 
voet meegeleverd voor een veilige opstelling.

• Tot 200-voudig vergroten
• Te gebruiken als tafel- of handmicroscoop
• Voorzien van een 1.3 miljoen pixels camera

Bestelnr. 191233-B4

Hetelucht rework station AT850D 
Dit station produceert hete lucht met een instelbare temperatuur van 
100 tot 480 °C en dat maakt behoedzaam en nauwkeurig werken 
mogelijk. Ook het debiet van de krachtige luchtpomp is regelbaar tot 
max. 23 l/min.

• Digitale temperatuurweergave
•  Opwarmindicator en 

automatische koelfunctie
•  Inclusief set met 

mondstukken

Bestelnr. 588074-B4

DCF klok met weerstation en fotolijst
De perfecte accessoire voor op uw bureau. Bij deze tafelklok kunt u 
gelijktijdig genieten van de functies van 3 afzonderlijke apparaten. 
Tafelklok met digitale aanduiding en rollende getallen, weerstation met 
gekleurde symbolen en digitale fotolijst.

• Altijd de juiste tijd
• Digitale fotolijst functie
• Incl. handige afstandsbediening

Bestelnr. 672091-B4

Loodaccu lader HTDC5000
3 in 1 multifunctionele oplader - de innovatie voor het laden, onder-
houden en testen van loodaccu’s. Traditioneel opladen alleen is niet 
voldoende om een batterij constant op vol vermogen te houden

• Ideaal voor overwinteren
• Voor loodaccu`s tot 100 Ah
• Laden, onderhouden en testen

Bestelnr. 201300-B4

Voltcraft LDM 50 U laser afstandsmeter  
Bereken met één druk op de knop afstanden, volume en oppervlaktes. 
De afstanden kunnen worden opgeteld of afgetrokken. Met de dyna-
mische methode is permanente meting mogelijk.

• Meting tot 50 m
• Nu met: dubbele Pythagoras
• Sound-activering

Bestelnr. 822736-B4

Renkforce VGA & YUV naar HDMI convertor
Ideaal wanneer u bijv. fi lms of foto’s van uw PC of notebook wilt weer-
geven op uw nieuwe fl atscreen TV, die echter niet is voorzien van een 
VGA-ingang, maar uitsluitend beschikt over HDMI-aansluitingen. Het 
geluidssignaal wordt daarbij via cinchaansluitingen in het HDMI signaal 
meegestuurd.

• Eenvoudig te bedienen, geen confi guratie nodig
•  Zet YUV- of VGA-signalen incl. 

geluid om in een HDMI-signaal
•  3 ingangen: VGA, YPbPr, 

audio. 1 uitgangskanaal: HDMI

Bestelnr. 942666-B4

PRODUCTEN

Nieuw
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GSM-schakel-/alarmmodule GX107
Bewaking van stationaire en bewegelijke objecten. Bewaak op elk 
moment via SMS de gemeten spanning/temperatuur, elektronische 
signalen en (optioneel) de GPS-positie van het object.

• Ingebouwde LiPo-accu
• Uitbreidbaar met GPS-antenne
•  Wereldwijd schakelen, confi gureren en alarmeren.

 

Bestelnr. 199000-B4

Multifunctioneel tijdrelais 1W 230V/16A
Multifunctioneel tijdrelais met 6 tijdfuncties en 6 tijdzones voor instal-
latie op DIN rail. Door de multispanningsingang van 12 - 240 V=/~ is dit 
relais op vele manieren te gebruiken.

• 6 tijdfuncties
• 6 tijdzones – 100 ms tot 20 u
• 12 – 240 V=/~ multispanningsingang

Bestelnr. 506666-B4

Weller WSD 81 Soldeerstation
Het complete soldeerstation voor professioneel gebruik, met een exacte 
temperatuurinstelling via up-/down-toetsen en digitale weergave is dit 
soldeerstation eenvoudig in gebruik.

• Temperatuurinstelling via toetsen
• Optische LED-regelweergave
• 80 W vermogen

Bestelnr. 811812-B4

C-Control Pro mini station
Het C-Control Pro station is uitstekend geschikt voor een praktische 
aansluiting op universele toepassingen zoals bijv. automatiseringso-
plossingen, regelaars voor zonne-installaties, alarminstallaties en nog 
veel meer. Deze stuurt u vervolgens via zelf geschreven programma’s 
aan.

• IP66 opbouwbehuizing
• Compact en perfect beschermd
• Krachtige ATmega32 microcontroller

Bestelnr. 198777-B4

Voltcraft ET-100 isolatietester 
Met deze tester kunt u isolatieweerstanden tot max. 4000 MΩ meten. 
Dankzij de meegeleverde schoudertas kan het apparaat gemakkelijk 
worden gebruikt, omdat de ET-100 tijdens het meten niet in de hand 
hoeft te worden gehouden.

• Testspanningen 125V/250V/500V/1000V
• Optimale beveiliging door rubberen behuizing
• Lock-functie voor duurproef

Bestelnr. 101015-B4

McCRYPT Control actieve monitorboxen  
Compacte actieve luidsprekers met magnetische afscherming, topgeluid 
en 30 W vermogen (RMS). Ideaal voor plaatsing of wandmontage in 
studio’s, cafés, bistro’s, etc.

• Vermogen (sinus) 30 W 
• Magnetische afscherming
• Volume- en balansregelaar

Bestelnr. 301338-B4

Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW.

PRODUCTEN

Bestsellers
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Schijnwerper met camera en bewegingsmelder
Dit is niet alleen een buitenlamp die aanspringt als er iemand langs 
loopt. Er zit ook nog een camera ingebouwd. Gebruik een SD-kaart om 
op te nemen welke onbevoegden er geweest zijn. De beelden zijn weer 
te geven op uw PC d.m.v. de USB 1.1-aansluiting.

• 16 MB geïntegreerd geheugen 
• Voor SD-kaarten tot 2 GB
• Schrik onbevoegden af

Bestelnr. 750987-B4

Hoofdlamp LED Lenser P7
Deze comfortabele hoofdlamp met groot lichtvermogen is van groot 
licht naar gedimd licht te schakelen. Ideaal om te werken met uw 
handen vrij. De kop is 90° te zwenken.

• 2 Li-Ion accu’s 
• Incl. slagfunctie 
• Traploze toerentalregeling

Bestelnr. 572528-B4

Memo recorder DVR-512
Dit dicteerapparaat zorgt ervoor dat u bij vergaderingen en andere 
afspraken geen woord mist.

• 1,3 inch Display met datum en tijdsweergave
• Opname in MP3-formaat
• Ingebouwde speaker en microfoon

Bestelnr. 045855-B4

Axiaal ventilator
Axiaal ventilator geschikt om in te bouwen. Voor universeel gebruik in 
de elektrotechniek.

• Nominaal toerental 2650 omw/min
• Robuuste uitvoering
• Type: 4650 N

Bestelnr. 537640-B4

Converter kabel SATA+IDE naar USB 2.0 
Ideaal om data van uw harde schijf te halen of te kopiëren.

• Van IDE, Sata naar USB
• Sata aansluiting (type L)
• Incl. netvoeding

Bestelnr. 974903-B4

Aiptek pocket cinema T15 LED beamer
Deze mini-beamer is niet alleen geschikt voor mobiele telefoons en me-
diaspelers, maar ook voor het geven van kleine presentaties, diashows 
of video’s tijdens zakenreizen. Met ingebouwde luidspreker.

•  Presentaties, diashows, foto’s of videoclips tot een grootte 
van 1,27 m (50”)

• Directe projectie via de AV-ingang
• Inclusief statief

Bestelnr. 346313-B4

PRODUCTEN

Bestsellers



Vaak worden ratelinrichtingen 
nu al provisorisch als hamer 
gebruikt. Met als gevolg dat 
gewone ratels daarbij vaak 
worden beschadigd of vernield. 
Het gebruik als hamer wordt bij 
de Koloss nu niet alleen geduld, 
maar is uitdrukkelijk gewenst 
- een wereldnoviteit die aan de 
openbaarheid is gepresenteerd 
op de ijzerwarenbeurs in 2010.
De symbiose van ratel en hamer 
stelt hoge kwaliteitseisen, want 
door het hameren wordt het 
gereedschap blootgesteld aan 
extreem hoge krachten. Zo is de 
hamerkop vormgesloten met een 
pen geborgd om ongewenst los-
raken van delen van het gereed-
schap te voorkomen. Het vierkant 
wijkt bij het slaan automatisch 
uit en kan daardoor niet worden 
beschadigd. De hamer-/ratelsteel 
is als buis ontworpen om de 
slagtrillingen te minimaliseren 
en de gebruiker tegen letsel te 
beschermen.
De Koloss is niet alleen ge-
schikt om schroefverbindingen 
krachtig te kunnen losmaken 
en aandraaien, maar ook voor 
gevoelige werkzaamheden op 

gevoelige toepassingsgebieden. 
De terugtrekhoek bedraagt 
slechts 6°, zodat ook in krappe 
ruimten perfect kan worden 
geschroefd. De nieuwe ratel voor 
hameren heeft bovendien andere 
praktische eigenschappen die het 
werken vergemakkelijken. Zo kan 
deze dankzij de demonteerbare 
snapring probleemloos worden 
gereinigd en gesmeerd.

Veelzijdige toepassingsmoge-
lijkheden
De Koloss is onmisbaar voor 
veelzijdige toepassingen, want 
deze maakt het gebruik van twee 
verschillende gereedschappen 
overbodig. Typische toepassings-
voorbeelden, waarbij er parallel 
wordt gehamerd en geschroefd, 
vindt u o.a. op de volgende 
gebieden:
• machinebouw
• voertuigbouw en -onderhoud
• hoogbouw en constructiebouw
• industrieel onderhoud
• ambachten met hout en metaal

Uitgebreide accessoires 
Met de accessoires voor de 
Koloss is de gebruiker toegerust 

voor de vele eisen van het dage-
lijkse werk. 
1. Het Koloss-verlengstuk maakt 
overdracht van hogere draaimo-
menten zonder gevaar mogelijk, 
zoals die door een ondeskundig 
opsteken van buizen, etc. kunnen 
ontstaan. 
2. De Koloss-doorn, waarin het 
uiteinde van het handvat wordt 
gestoken, vergemakkelijkt het 
centreren, bijv. van ogen, of het 
uitlijnen van boorgaten. 
3. De slagvlakken kunnen worden 
voorzien van beschermende 
rubberen opzetstukken om bij 
hamerslagen oppervlakken en 
componenten te ontzien.

De voordelen in één oogopslag 
Gebruik van twee verschillende 
gereedschappen is overbodig
•  Is vrijwel onverwoestbaar 

en daardoor een duurzame 
investering

•  Ratelmechanisme door demon-
teerbare snapring eenvoudig te 
reinigen en in te vetten

• Gemakkelijk onderhoud 
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Een echte hamer 
Met de „Koloss“ heeft Wera een echte wereldnoviteit gecreëerd. Want met deze ratelin-
richting, een verdere ontwikkeling van de succesvolle ratel „Zyklop“, kunt u niet alleen 
schroeven, maar ook hameren, slaan en uitlijnen. Business-News presenteert hem.

Hamer-ratel 12,5 mm (1/2”)
Koloss ’s werelds eerste ratelin-
richting die men ook adequaat 
als hamer kan gebruiken:

De „Koloss“ is inzetbaar als om-
schakelratel en ratel voor zware 
belastingen met minstens 600 
newtonmeter belastbaarheid. De 
dubbele tanding bij de pallen en 
de minimale 6° terugtrekhoek 
maken ook in krappe arbeidsom-
standigheden snel en nauwkeurig 
schroeven mogelijk.

Onverwoestbaar 
solide

Koloss ratelverlengstuk 341 mm 
Als verlengstuk inzetbaar voor 
verhoging van het over te bren-
gen draaimoment: het Koloss 
ratelverlengstuk waarborgt 
een optimale druk-, slag- en 
trekbelasting.

Deze heeft een lengte van 
341 mm. Het verlengstuk is ver-
vaardigd van taai-elastisch, hoog 
veredeld chroom-molybdeenstaal 
en beschikt over een Kraftform 
handgreep.

Optimaal 
belastbaar

Koloss beschermende 
opzetstukken De opzetstuk-
ken beschermen materialen en 
oppervlakken en zijn inzetbaar 
voor hamervlakken.

De opzetstukken zijn van fl exibel 
thermoplastisch elastomeer 
voor een duurzame elasticiteit 
en maximale bescherming. Afm. 
(lxb) 50 x 50 mm.

Beschermt 
betrouwbaar

Koloss spreiddoorn 135 mm  
De spreiddoorn is inzetbaar 
voor het uitlijnen van ogen en 
boorgaten. De lengte bedraagt 
135 mm.

De elastische doorn bestaat uit 
taai-elastisch, gehard chroom-
molybdeenstaal.  

Voor 
uitlijnen

Bestelnr. 822700-B4 € 75.62 Bestelnr. 822701-B4 € 21.- Bestelnr. 822704-B4 € 5.87 Bestelnr. 822703-B4 € 16.80

Nieuw in het assortiment
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Dat bestond tot dusver niet: 
een metaalschaar met dubbele 
hefboomoverbrenging van slechts 
18 cm lang. Bessey ontwikkelde 
met de Erdi Ideal schaar D15A 
een wereldnoviteit die evenals 
de „grote jongens“ zelfs platen 
van max. 1,2 mm dik knipt. Het 
allround-talent wordt daarom 
graag ingezet in de verwarmings-, 
ventilatie- en aircobranche. Maar 
ook loodgieters of dakdekkers 
weten de voordelen van het com-
pacte knipwonder te waarderen.

Compacte veelzijdigheid en 
effi ciënt vermogen
Hoewel het kleine en wendbare 
krachtpakket slechts 18 cm meet, 
knipt deze gemakkelijk door 
koper-, aluminium-, verzinkt en 
roestvrij plaatstaal. Naast recht 
doorlopende sneden en gebogen 
sneden (rechts) kunnen met de 
D15A uiteraard ook eenvoudige 
uitklinkwerkzaamheden worden 
uitgevoerd. Maar dat is nog niet 

alles, want dankzij de ruimtebe-
sparende constructie met korte 
handgreep en kleine schaarkop 
komt deze ook moeiteloos op 
moeilijk toegankelijke plaatsen 
en knipt deze de kleinste cirkel-
stralen. Handgreep en schaar-
kop zijn altijd „scharnierend“ 
gelagerd, waardoor een extra 
hefboomoverbrenging ontstaat. 
Dit principe bespaart veel kracht. 
In vergelijking met een schaar 
zonder hefboomoverbrenging 
bedraagt de krachtsbespar-
ing max. 25% – eenvoudig en 
minder vermoeiend werken is 
gewaarborgd. Bovendien wordt 
door het bijstelbare industriële 
schroefstuk een constant goede 
knipkwaliteit gewaarborgd.

Ligt goed in de hand
De grendel-aanslagcombinatie 
biedt uitstekende voorwaarden 
voor een perfecte hantering.
De D15A kan door de combinatie 
eenvoudiger dan bij gewone 

scharen met hefboomover-
brenging met slechts één vinger 
worden gesloten en vergren-
deld. De openingswijdte van de 
handgrepen is zo ontworpen 
dat de volledige snijlengte kan 
worden benut. Door de com-
pacte afmetingen ligt de schaar 
zeer goed in de hand en door de 
kunststof handgrepen met zachte 
inlegstukken heeft uw hand een 
goed houvast.

De voordelen in één oogopslag 
• Zeer compacte schaarkop
•  Praktische grendel-aanslagcom-

binatie
•  Dubbele hefboomoverbrenging
• Ergonomische handgrepen
• Klein, wendbaar en krachtig
•  Volledige benutting van de 

snijlengte
•  25% minder handkracht nodig 

door hefboomoverbrenging
• Ergonomische hantering

De compacte klasse
De nieuwe mini-metaalschaar van Bessey is eveneens onlangs gepresenteerd op de ijz-
erwarenbeurs in Keulen en imponeert met zijn compacte formaat en prestatievermogen. 
Deze heeft evenveel kracht als grote scharen, past in elke duimstokzak en is een must 
voor elke ambachtsman.

Knipex kabelscharen zijn 
voor arbeidsspecifi eke eisen 
geconstrueerd en vervaardigd, 
en voldoen aan de hoogste eisen 
betreffende vermogen, ergono-
mie en levensduur.

De voordelen in één oogopslag 
•  Geoptimaliseerde snijvlakgeom-

etrie en geharde precisie-
snijvlakken voor een gave, niet-
platgedrukte snede

•  Hoge scharnieroverbrenging 
voor lichter werken

•  Bijstelbare schroefgeleiding
•  Tang-/snijkop gesmeed voor 

hoge belasting

De truc met de knik
Met de verstelbare en buigbare 
telescopische handgrepen kan de 
kabelschaar op de betreffende 
knipsituatie worden ingesteld. Zo 
kunnen kabels tot een door-
snede van 38 mm ook in krappe 

ruimten gemakkelijk en gaaf 
worden geknipt. Wie een heel 
gebouw moet bedraden, zal het 
krachtsbesparende ratelprincipe 
weten te waarderen.

Voor gave sneden
Bij bouwkundige en elektrische werkzaamheden moeten vaak kabels of draden worden 
doorgeknipt. Dan komt het op het juiste gereedschap aan, zodat een gave, niet-platge-
drukte snede kan ontstaan. Knipex biedt voor het knippen van verschillende kabeldoor-
sneden altijd het juiste bijbehorende gereedschap aan.

Kabel knippen met zijsnijtang: meer 

krachtsinspanning, niet-gave snede, 

sterk vervormde en platgedrukte kabel

Nieuw in het assortiment

Ideal schaar D15A Deze nieuw 
ontwikkelde schaar valt op 
door zijn prestatievermogen 
dat in een unieke compacte 
constructie zit opgesloten.

Zeer kleine schaarkop met 
geoptimaliseerde snijvlakgeom-
etrie en geperfectioneerde 
hefboomverhoudingen bij 
aanzienlijk minder totale 
lengte: uitstekende eigenschap-
pen die het knippen van zeer 
kleine cirkelstralen en op 
moeilijk toegankelijke plaatsen 
aanzienlijk vergemakkelijkt. 
De D15A kan eenvoudig in elke 
jas- of duimstokzak worden 
opgeborgen. 

Zeer 
handzaam

Bestelnr. 822630-B4 € 16.80

Bestelnr. 822398-B4 € 175.63

Nieuw in het assortiment
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PRODUCTEN

LED-strip  
De stugge LED-strip met superfelle witte SMD-LED’s is een hoogwaar-
dige, voordelige oplossing voor een veelvoud aan toepassingen. De 
8 superfelle witte Hyper PointLED (long life) van OSRAM zorgen voor 
een uitstekende lichtopbrengst

• Universeel inzetbaar
• Met 20 cm aansluitkabel
• Direct aansluiting op 12V=

Bestelnr. 188888-B4

Leerpakket Elektronica Basic 
Laat u meevoeren langs de basisbeginselen van de elektronica tot 
en met het ontwerpen van eigen schakelingen. Met de meegeleverde 
insteek printplaat worden schakelingen snel en eenvoudig opgebouwd.

• 20 experimenten
• Eenvoudig te begrijpen
• Geen soldeerbout nodig

Bestelnr. 192296-B4

Krimpkousenset, gekleurd 
Met deze robuuste, handzame box zijn de meest gangbare afmetingen 
altijd bij de hand. Deze krimpkousenset is perfect geschikt voor isolatie 
van kabels, bundeling van draden, faseaanduiding en markering.

• Krimverhouding 2:1
• Inclusief binnenlijm
• 63 delige set

Bestelnr. 541626-B4

LED-module 1W 250 mA 
Gebruiksklare, zeer platte LED module, eenvoudig te monteren. Goed 
gekoeld en een lange levensduur door een opgedeelde aluminium 
behuizing. Voorzijde vergoten IP65. 2x6 LED lichtpunten (COB-techniek) 
geven een zeer egaal, fel en breed stralend lichtveld.

• Zeer plat design
• Eenvoudig op te schroeven
• In serie schakelbaar

Bestelnr. 181795-B4

Magneetplakband, zelfklevend 
Te gebruiken op kantoor, in de keuken of werkplaats: op het magne-
tisch oppervlak houdt bijna alles, zoals boortjes en bitjes of messen 
in de keuken. Alles kan makkelijk worden verschoven en is op ieder 
moment beschikbaar. Voor extra magneetwerking kan het op te hangen 
object worden voorzien van een stuk plakband.

• Magneetsterkte 50 mT
• Te gebruiken op gebogen oppervlakken
• Eenvoudig en onzichtbaar te verwijderen

Bestelnr. 541686-B4

Zakjes droogmiddel 
Het hygroscopische droogmiddel op basis van kiezelgel neemt vocht op. 
Deze zakjes worden onder andere gebruikt bij het verzenden van elek-
tronica, componenten en goederen en om componenten te beschermen 
tegen een te hoge luchtvochtigheid.

• Universeel bruikbaar
• Regenereerbaar
• Tot 10 x hergebruiken

Bestelnr. 181898-B4

Componenten
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PRODUCTEN

Digitale-Multimeter VC-110
Robuust beginnersapparaat met automatische meetbereik keuze. Ideaal 
voor toepassingen in de hobby, alsmede voor professionele metingen 
in de klimaat techniek, dankzij de ingebouwde IR-thermometer.

• CAT III 600 V
• 2000 Counts
• GeÏIntegreerde Infrarood-thermometer

Bestelnr. 123901-B4

Voltcraft BL-30 AN anemometer
Handige windmeter met low-loss magnetische kopers. Het bepaalt de 
luchtsnelheid in m/s, m/min, km/h, mijl/h, en de knooppunten en 
toont ze op een verlicht display.

• Magnetische waaier
• Automatische achtergrondverlichting
• Eenvoudige bediening

Bestelnr. 123204-B4

Voltcraft BS-15 USB endoscoop 
Met de endoscoop bereikt u moeiteloos zelfs moeilijk toegankelijke 
plaatsen en vormt u zich overal een nauwkeurig beeld van. Hierbij 
zorgt het dimbare 2-LED-cameralicht voor de optimale verlichting.

• Optische resolutie 640 x 480 pixels
• Flexibele 96 cm lange zwanenhals
• 5-voudige zoom

Bestelnr. 123300-B4

Infrarood-Thermometer IR1000-50CAM
De IR1000 is een non-50CAM IR thermometer met geïntegreerde digitale 
kleurencamera. De echte foto wordt weergegeven, samen met de 
gemeten waarde en alle andere parameters.

• Optiek 50:1
• Meetbereik -50 tot +1000 °C
• Foto-afbeelding met temperatuurwaarde

 
Bestelnr. 100959-B4

Voltcraft BL-10 L luxmeter 
Compact verlichtingssterkte meter. Door de geïntegreerde IR-fi lter wordt 
alleen het zichtbare gedeelte van het lichtspectrum gebruikt voor de 
meting.

• Verlicht display
• Licht Sensor met IR-spectrum 
• Meet de aanwezige lichtverhoudingen

Bestelnr. 123206-B4

Voltcraft BS-150 XSD endoscoop 
De BS-150 XSD kleurencamera endoscoop maakt het mogelijk om 
visuele impressies van de binnenkant van veel apparatuur te verkri-
jgen, waardoor het de ideale tool voor inspectie en onderhoud van 
industriële installaties of werkplaatsen.

• 82 mm grote kleurenscherm met 320 x 240 pixels
• Video/foto functie met 640 x 480 pixels
• SD-kaartsleuf 

    

Bestelnr. 123305-B4

Meettechniek
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Marmitek video-deurtelefoon DoorGuard 400
Een veilig gevoel doordat u altijd ziet wie er aanbelt. Deze luxe vormge-
geven deurtelefoon heeft een strak design en is voorzien van een 14 cm 
kleuren-LCD. Monteer de vandaalbestendige deurbelcamera eenvoudig 
op uw deurlijst en u heeft altijd perfect geluid en beeld, ook in het 
donker.

• Verlichte belknop
• Metalen buitenunit met lijst
• Uitbreidbaar met extra binnenunit

Bestelnr. 045452-B4

Bescherm uw apparatuur tegen piekspanning
Schade als gevolg van overspanning gaat veelal gepaard met hoge repa-
ratiekosten en veel ongemak. Dit probleem is eenvoudig te voorkomen 
met deze 7-voudige overspanningsbeveiliging. Het beschermt uw 
computer, laptop, beamer en televisie, maar ook uw rand-, telefoon- en 
netwerkapparatuur.

• Voor uw gevoelige apparatuur
• 30 jaar fabrieksgarantie
• Lekstroom 90 kA

Bestelnr. 612407-B4

Hoor de bel waar dan ook
De ontvanger van de draadloze deurbel kunt u als ruimte- en kostenbe-
sparende oplossing met een 230 V stopcontact maar ook mobiel gebrui-
ken. De voeding gaat dan via het ingebouwde accupack, deze wordt 
met stationair gebruik via het stopcontact opgeladen.

• Bereik tot 100 meter
• Stekker eenvoudig inklapbaar
• Aan te sluiten op uw bestaande bel

Bestelnr. 610826-B4

Geen sleutels meer nodig 
Ideaal voor alle werknemers in uw bedrijf. Direct te linken aan toe-
gangs- of garagedeuren. Geen transponders met dezelfde codering. De 
rechten zijn eenvoudig te wissen wanneer een transponder zoek is. 

• Tot 50 transponders te linken
• Eenvoudige montage
• 4 miljard coderingen

Bestelnr. 751242-B4

Mobiele draadloze doorgangsmelder
Wanneer iemand door het bewaakte gebied loopt wordt u daarvan 
eenvoudig door een gongtoon met instelbaar volume op de hoogte 
gesteld. Gebruik de melder met een netvoeding of met batterijen.

• Detectiehoek 140°
• Bereik max. 40 meter
• Optisch en akoestisch signaal

Bestelnr. 614050-B4

Kleurencamera met monitor
Houd alles in de gaten met deze kleurencamera. Een fraai design en ongelofe-
lijk fl exibel in gebruik. Sluit de monitor en de kleurencamera op de meege-
leverde netvoedingen aan en uw videobewaking is gebruiksklaar. Om ook bij 
absolute duisternis nog duidelijke beelden (zwart/wit) te verkrijgen, beschikt 
de camera over ingebouwde IR-dioden, die automatisch ingeschakeld worden 
en een optimale verlichting in de directe omgeving garanderen.

• Met infrarood belichting
• Eenvoudig in gebruik
• Camera met geluid

Bestelnr. 750969-B4

Installatietechniek 

Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW.

256,30
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Laser afstandsmeter Leica Disto DXT 
De enige laser-afstandsmeter die voldoet aan IP65 en daarmee spatwa-
tervast en stofdicht is. Daarnaast is hij bestand tegen een val van een 
hoogte van 2 m.

• Automatische detectie voor meting van hoeken en randen
• 4-regelig display met verlichting
• Zeer robuuste behuizing

Bestelnr. 823456-B4

Kruislijn-/ puntlaser L2P5 
De vijf exact rechthoekig op elkaar afgestemde laserpunten onder-
steunen u uitstekend bij het lassen, afsteken en overdragen van 
meetpunten.

• Magnetische multifunctionele adapter
• Rechthoekig op elkaar afgestemde laserlijnen
• Leica lens en grote laseropening

Bestelnr. 823657-B4

Kap-/ verstekzaag KS 254 Plus 
Voor alle zaagwerk, ideaal voor de interieurbouw. Voor het zagen van 
hout, meubelplaat en kunststoffen. Probleemloos, nauwkeurig zagen 
onder elke hoek.

• HM-zaagblad met wisseltand (48 tanden) 
• Met spaanafzuigopening en laser
• 2 ingebouwde tafelverlengstukken

Bestelnr. 822691-B4

Accuschroefmachine BS 18 LT Impuls 0
De Metabo BS 18 LT Impuls is een krachtige 18 Volts accuboormachine 
met het Li-ion accu systeem. Ideaal voor zwaar werk is deze krachtige 
accu boormachine door de koppeling. De Impuls-functie is ideaal voor 
tegels. 

• 2 x Li-Power Compact-accupacks
• Inschakelbare impulsfunctie
• Traploze toerentalregeling

Bestelnr. 822687-B4

Project 117 Lakinstallatie 
Compacte zuigerpomp voor kleine tot middelgrote objecten. Dit 
krachtige sproei systeem kan werken met veel verschillende materi-
alen: van emulsies en latexverf voor muren en plafonds tot en met 
glazuren en houtbeschermingsmiddelen

• Hardmetalen sproeier maat L
• Eenvoudig te transporteren
• Metalen pistool met praktisch draai mondstuk

Bestelnr. 821421-B4

Ultrasoon reiniger RVS 
Met behulp van ultrasone geluidsgolven kunt u alle soorten materiaal 
grondig en moeiteloos reinigen. Daarbij worden trillingen met een hoge 
frequentie overgebracht aan de reinigingsvloeistof, waardoor ook de 
kleinste vuildeeltjes effectief worden losgeweekt.

• O.a. geschikt voor brillen, sieraden en munten
• Instelbare verwarmingstemperatuur
• Reinigingsduur in te stellen

Bestelnr. 826621-B4

Gereedschap



PRODUCTEN

Computer & Kantoor

Zotac Zbox HD-ID11 Barebone Atom D510
De alleskunner in compact design. Deze mini-PC is voorzien van een 
Intel Atom D510 processor en een Intel GMA HD grafi sche processor. Dit 
biedt een krachtig vermogen op een zeer klein oppervlak bij een laag 
energieverbruik. 

• Intel Atom D510-processor met 2x 1,66 GHz
• NVIDIA ION grafi sche processor met DVI en HDMI
• Incl. Vesa Mount en voet

Bestelnr. 872511-B4

Manhatten USB naar VGA converter
Via deze handzame USB grafi sche kaart adapter kunt u een extra 
monitor, een LCD TV of zelfs een beamer met DVI of VGA aansluiting 
gebruiken via uw notebook of PC. Dankzij het extra desktop-oppervlak 
heeft u de mogelijkheid om twee toepassingen op twee beeldschermen 
weer te geven of één toepassing over twee beeldschermen te verdelen.

• USB-grafi sche kaart voor het aansluiten van een tweede beeldscherm
• Resolutie van max. 1280 x 1024
• DVI-uitgang

Bestelnr. 871540-B4

Conrad UMTS Wlan router N150
Ga online wanneer u maar wilt. U hoeft alleen maar de UMTS-stick 
aansluiten. E-mails lezen of iets online opzoeken, grenzen zijn verleden 
tijd. Vanzelfsprekend is de Conrad UMTS-router ook geschikt voor een 
WLAN en LAN gebruik.

• Overdrachtssnelheid max. 150 Mbit/sec
•  Encryptie van de gegevens met één druk 

op de knop (WPS)

Bestelnr. 973693-B4

Conrad USB 3.0 / Sata converter kabel
Dankzij USB 3.0 kunnen vergrote harde SATA-schijven of SATA-disk-
drives tot 10x sneller worden uitgelezen. Met transmissiesnelheden tot 
5 Gbit/s wordt het kopiëren van grote hoeveelheden gegevens aanzien-
lijk vergemakkelijkt. USB 3.0 is backwardscompatible met USB 2.0. 

• Volledige 3 Gbit/s SATA-transmissiesnelheid via USB 3.0
• Voor SATA-apparaten (L-type) 
• Incl. netvoeding voor externe voedingsspanning

  

Bestelnr. 973778-B4

Conrad 4 poorts netwerk hub
Maak uw muziek, data, foto’s, fi lms en gemeenschappelijk printen 
voor elke computer beschikbaar. U heeft slechts één apparaat en 
stekkernetvoeding nodig om tot 4 USB-apparaten in uw netwerk op te 
nemen. De massieve voet blijft stevig staan, ook wanneer alle kabels 
zijn aangesloten. 

• Afwisselend toegang voor verschillende gebruikers
• Geschikt voor vrijwel alle USB-apparaten
• Beheersoftware meegeleverd

Bestelnr. 973819-B4

business.conrad.nl  Business News september 2010 nummer 41414 Alle vermelde prijzen zijn excl. BTW.

Zotac ITX board met Atom D510 NM10-A-E
Met dit moederbord kunt u uw monitor direct via VGA of HDMI 
aansluiten om van HD-fi lms in 720p te genieten of om te gamen in 
DirectX 9 met hoge frame-rates. Daarnaast heeft het een geïntegreerde 
Wlan, twee DDR2-slots, een eSATA-aansluiting, en blinkt uit door een  
laag energieverbruik.

• Intel Atom D510 processor met 2x 1,66 GHz
• Intel GMA 3150 grafi sche kaart onBoard
• VGA- en HDMI-aansluitingen

Bestelnr. 872314-B4
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Lithiumbatterij SL-2790
De speciale lithiumbatterij SL-2790 komt qua 
grootte overeen met de DD. Inzetbaar binnen 
een ruim temperatuurbereik van -55 °C tot 
+85 °C.

• Inclusief U-soldeeraansluiting
• Capaciteit van 35000 mAh
• Spanning van 3.6 V

Bestelnr. 652790-B4

Batterijlader VC2009
Met de processorgestuurde batterijlader 
VC209-Li van Voltcraft kunnen 9V Li-Ion blok-
batterijen worden opgeladen. Deze technolo-
gie overtuigt door een hoger energiedichtheid, 
laag gewicht en minimale zelfontlading.

• 4-traps oplaadproces
• Controle per laadschacht
• Automatische refreshfunctie

Bestelnr. 200009-B4

Powertraveller Powermonkey 
Classic
De Powermonkey Classic is een ‘must’ op 
reizen, u kunt altijd en overal uw apparatuur 
van stroom voorzien. Stelt u zich voor dat 
u tijdens een zakenreis uw telefoonlader 
vergeten bent.

• Past in iedere broekzak
• Overladingsbeveiliging
•  Levering zonder apparatuur

Bestelnr. 201151-B4

Powertraveller Powergorilla
De Powergorilla is een draagbaar laadappa-
raat, welke uw notebook urenlang van stroom 
kan voorzien. Dit oplaadbare noodstroom-
pack voorziet uw apparatuur van stroom via 
de USB-poort (5V) of andere apparatuur zoals 
E-Readers via de DC-aansluiting.

• 21000 mAh
• USB-poort en DC-uitgang
• Levering zonder apparatuur

Bestelnr. 201155-B4

EVE lithiumbatterij penlite
Eve lithium penlitebatterij met soldeerlip. De 
speciale batterij is niet oplaadbaar, maar heeft 
een opslagduur van 10 jaar.

• Levensduur van 10 jaar
• Voorzien van soldeerlip
• Temperatuurbereik -55 tot + 85 C

 
Bestelnr. 650774-B4

9V-blok Li-Ion 500 mah
De Li-Ion (Lithium Ion) technologie overtuigt 
door de hoge energiedichtheid, laag gewicht, 
minimale zelfontlading en hoge capaciteit. De 
Li-lon batterijen zijn te gebruiken zoals elke 
andere batterij in haast elk apparaat en dat 
zonder de gebruikelijke zelfontlading. 

• Minimale zelf-ontlading
• Hogere capaciteit
• Laag gewicht
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Batterijen

CONTACT

Voor bepaalde artikelen in deze mailing geldt 
een wettelijke verwijderingsbijdrage (uitleg zie: 

business.conrad.nl). Conrad is niet aansprakelijk voor 
zet - en/of drukfouten. Prijs- en modelwijzigingen voor-
behouden. Aanbiedingen in deze folder zijn geldig t/m 
4 oktober 2010 en zo lang de voorraad strekt. Op alle 
aan-biedingen zijn de Algemene Voorwaarden van Conrad 
Electronic Benelux BV van toepassing.

Om vragen te stellen aan onze specialisten 
voor of na aanschaf van producten.

088 - 42 85 490

 TELEFOON:

UW BUSINESSTEAM

UW TECHNISCHE HELPDESK

Voor wanneer u bij een vraag wat gegevens 
wilt meesturen.

088 - 42 85 450

 FAX:

Ook voor antwoorden op veelgestelde vragen 
kunt u onze website raadplegen.

business.conrad.nl/
infocenter

 WEBSITE:

Voor de snelste behandeling van uw bestelling, 
en een even zo snelle levering.

business.conrad.nl

 WEBSITE:

088 - 42 85 450

 FAX:

Voor offerte-aanvragen en andere informatie.

business@conrad.nl

 E-MAIL:

Voor uw persoonlijke bestelling tijdens kantooruren.

088 - 42 85 490

 TELEFOON:
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PRODUCT

Voltcraft VC-130 + IR 260 8S 

Zeer voordelige set bestaande uit een robuuste multimeter met 
handmatige bandschakeling voor alle meetactiviteiten voor 
hobby of thuis. En een infrarood thermometer met een sterke en 
praktische behuizing voor het contactloos meten van tempera-
turen.

• Meetbereik -30 tot +260 °C
• Eenvoudig in gebruik
• Robuuste behuizing met bescherming van zacht rubber
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Kijk op business.conrad.nl/component-finder

De Component-Finder 

Vind eenvoudig de componenten 
die u zoekt


