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Nářadí pro elektrotechniku Značení
Profesionální nářadí pro stříhání, odizolování a lisování

 • Automaty pro velkokapacitní výrobu
 • Měřící a testovací přístroje
 • Šroubováky ruční a elektrické
 • Poloautomatické stroje pro stříhání a odizolování

vodiče a pro nalisování kabelové koncovky
 • AKU lisovací nářadí

Široký sortiment produktů pro značení svorek, vodičů, 
kabelů, přístrojů a rozvaděčů

 • Tiskárna PrintJet ADVANCED – nejnovější generace 
inkoustové tiskárny

 • Termotiskárna THM PLUS S - potisk etiket, štítků,
ale i smrštitelných bužírek v nekonečném pásu 
v rozlišení 300 dpi

 • Termotiskárna Twinmark - velkonákladový tisk 
s možností oboustranného tisku ve vysokém rozlišení

 • Plotter MCP Basic/Plus – mobilní a lehké popisovací 
zařízení, jeden tiskový systém pro různé aplikace

Jako zkušení specialisté jsme celosvětovým partnerem našich 
zákazníků, kterým vedle standardních produktů přinášíme služby 
a komplexní řešení pro náročné průmyslové aplikace od silových 
a signálových obvodů až k datovým sítím. Power - signal - data.
Rozumíme dnešní problematice jednotlivých odvětví a chápeme 
zítřejší technologické výzvy, pro něž neustále vyvíjíme inovativní 
řešení dle individuálních potřeb našich partnerů. Společně tak 
defi nujeme standardy oboru „Industrial Connectivity“.

Weidmüller – Your partner in Industrial Connectivity

Stripax®

Swifty®

Crimpfix®

TOP CASE INSTA

APG 80

Digi Check Pro

PZ 10 HEX/SQR



Rozváděč č   IP20

Prostředí í > IP20  ... .   IP69k

FrontCom® Micro
Service interface

Data konektor

ENERGIE

Přepěťové 
ochrany

 • všechny typy 
přepěťových 

ochran
 • stupeň 1,2,3 
a kombinace

Převodníky 
signálů

 • široký výběr, šířka 
6mm až 45mm
 • Ex provedení

Řadové svorky
ve šroubovém

i bezšroubovém provedení

Optočleny Relé

Interface
 • vstupní/výstupní,
analogové/digitální
 • téměř ke všem PLC, DCS

Přepěťové
ochrany pro
měření a regulaci

 • provedení šroub / pružinka
 • ukostřené na DIN-lištu
 • pro různé typy signálů

EEEENN

Switche
 • 3 produktové řady

Media 
konvertor

Wi-Fi

Zásuvky na lištu
 • provedeni optika (různé konektory), metalika, USB

IE-LINE 
plug-in 

konektory IE-LINE
připojení komponent 

Vývodky
• plast, kov nerez, EMC  

Konektory HDC
 • vzduch data, signály - napětí do 4 kV / 550 A
 • klasické i modulární provedení
 • vytvrzený, černý povrch pro drážní aplikace

Krabice  a příslušenství
 • Ex provedení, provedení plech, plast, nerez, hliník
 • krytí až IP68
 • špičkové provedení

JACKPAC®  
IP68

u-remote

Sdružovače signálů: JACKPAC IP68, široký 
sortiment sdružovačů a kabeláže, řešení pro 
nejnáročnější aplikace

Sdružovače signálů: široký 
sortiment sdružovačů 
a kabeláže, řešení pro 

nejnáročnější aplikace

SIGNÁLY

DATA
Zdroje

 • klasické zdroje s transformátorem
1f a 3f do 40A
 • spínané zdroje 1f a 3f do 40A
AC 85-575 V, DC 80-800 V
 • DC/DC konvertory

Svorníkové svorky
 • Svorky do průřezu 300mm2, 630A
 • Speciální svorky do 4kV

Fieldbus
 • sdružovače Profi bus PA,
Fieldbus Foundation
 • Ex provedení

FieldPower®

 • inteligentni odbočení 
rozvodu napájení

 • krytí IP 65

COM 
Server

PCB svorky
 • svorky do průřezu 

25mm2, 1000V, 100A

PCB konektory
 • provedení šroub, 

pružinka, zářez, crimp

Pouzdra pro 
elektroniku

 • pouzdra 
v šířkách 6mm 

až 45mm
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