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side 6-7

Vintertilbud
Priser er INKL. MOMS og gælder helt til d. 31/3 2011.

2010-2011

Laboratorie strømforsyning 0-30V/0-3A 
med sikkerhedsbøsninger (PS3003)
LCD display for spænding og strøm. Fin-
justering af spænding og strøm. Beskyt-
telsesfunktioner: Strømbegrænsning, si-
kringsbeskyttet. Kabinet: Plastfront og øvrige 
sider i stål. Udgangsstik: 4mm banan. 
Ref. H19945 (PS3003)

strømforsyninger 

side 2-3

Velleman kits & moduler
side 15

radio/tV & datamateriel

side 12-13

alarm & VideooVerVågning

se side 8-9

1095,-
Gaveidé

K8090 - 8 kanals USB relæ kort (K8090)
8 relækanaler som kan styres via din computer - og via 

din iPHONE! Benyt USB porten for nem tilslutning 
og forbind op til 16A til hver af de 8 relæer. 

Printet er forsynet med trykknapper for 
test/manuel betjening af hvert relæ. DLL 
appplikation og iPHONE applikation kan 

downloades. 
Ref. H31491

545,-
Gaveidé

Pærer & el-materiel
side 14

FUGA™ USB A vægdåse - 1½ modul, Hvid
Stilren USB installations vægdåse i Fuga 50x75mm de-
sign. Ideel til PC link samt til 5V USB strømforsyning af 
mobiltelefon, iPod og andre eksterne enheder. Udstyret 
med en USB 2.0 high speed port.
Ref. H32639

SoundDisc højttaler til PC/mobil/iPOD
Aktiv 3,8W stereo minihøjttaler til 
iPod, iPhone, Blackberry, HTC, 
mobiltelefoner og notebooks. Høj 

lydkvalitet og lang batteri-
kapacitet. 3,5mm stereo 
Jack. Ref. H31135

formidabel
lyd!

Velleman - DVM870 digital multimeter, 
27 måleområder
Brugervenligt multimeter med 27 måleområder for et 
bredt spektrum af elektronikopgaver. Godt instrument 
for den professionelle bruger men også attraktiv for den 
kvalitetsbevidste hobbybruger. Udstyret med såvel data 
hold og peak hold funktion. Måler AC/DC spænding op til 
600V og AC/DC strøm op til 10A. Såvel autorange som 
manuel områdevalg. Enheden er selvslukkende.

Ref. H31400 (DVM870)

elektronikVærktøj
side 4-5

mobilt udstyr m.m.

side 10-11

12/24V cigaradapter m. 5V/1200mA USB 
udtag, Sort

Stilren og kompakt 5V USB cigarudtag. Dermed 
kan du nemt strømforsyne/oplade din iPhone, 
iPod, Smartphone og meget andet 5V udstyr 
mens du er på farten. Maks. 1200mA. 
Ref. H29915

LED kronepære - 230V / 3W, E27 sokkel, 
Varm Hvid (2800K)
SMD LED globepære med E27 sokkel og  
homogen lysspredning. Strømforbrug på kun 
3,3W men med en lysintensitet svarende til en 
30W glødepære. Middel brændetid på 30.000 timer: 
3 gange en god energisparepære og 15 gange en 
alm. glødepære. 5 års funktionsgaranti. Ref. H30112

495,-
Festhit!

79,-
Gaveidé

189,-
Nyhed

279,-
Nyhed

259,-
Gaveidé

Vejrstation m. trådløs undendørs 
temperatursensor
Design vejrstation med mange funk-
tioner. Foruden indendørs og udendørs 
temperaturvisning og trend indikation har 
den urværk med visning af 
klokkelset, dato, måned, 

alarm, snooze og 
månefase. 
Ref. H30655

249,-
Gaveidé

USB DVB-T modtager til PC/notebook
Se digital TV på din PC. Understøtter MPEG2, 
samt MPEG4 kanaler på Windows 7. 
Ref. H30118

179,-
Gaveidé

219,-
Gaveidé

Udendørs partylyskæde m. 20 kulørte 
25W E27 pærer (11,5m)
Til indendørs- og udendørs brug. Strømforsy-
ning: 230VAC. Pærespecifikation: 25W / E27 
sokkel. Ref. H18496 (XMPL4/20)

3W 

Udendørs attrapkamera m. IR lys og 
rød LED
Dummy overvågningskamera i vejrbestan-
digt alu.kabinet (IP67). Med IR dioder og 

blinkende LED. Monteringsbeslag medfølger. 
Strømforsyning: 2 x 1,5V AA batterier. Størrelse: 
Ø80 x 170mm. Ref. H31107 (CAMD7N)

209,-
Nyhed



Værksteds-strømforsyninger

Alt i StrømforSyninger... KontAKt oS for hjælp og rådgivning

Standard lab.strømforsyning 0-30V / 3A
Den gode “arbejdshest” - dæk-
ker de flestes behov. Lavt 
rippleniveau: 1mV RMS. 
Digital (LCD) udlæsning af 
spænding og strøm. Sikret 
mod kortslutning og overbe-
lastning.  Inkl. fast 5 + 12V.
Ref. H19951(PS613)

Laboratoriestrømforsyning 0-30V / 10A
Kraftig strømforsyning til den som har behov for store 
strømstyrker. Spændingsforsyning: 230VAC. Trinløs 
strømbegrænser: 0-10A. Lav støj/ripple: 1mV RMS. 
Regulering: 0,02% + 5mV. Digital udlæsning af spænding 
og strøm. Sikret mod kortslutning og overbelastning. 
Størrelse: 310 x 265 x 135 mm. Vægt: 11kg.
Ref. H28013 (PS3010)

For brug af Amerikanske el-artikler, som kræver 115V forsy-
ningsspænding. Har du købt billigt, Amerikansk elektronikud-
styr til den lave dollarkurs, så mangler du måske en passende 
step-down konverter. Flere størrelser:

45W belastning ....
Ref. H19920 (PSD45)

100W belastning... 
Ref. H19918 (PSD100) 
300W belastning... 
Ref. H19919 (PSD300)

Notebook strømforsyning 5-22V / 110W +USB
Til laptop computere og andet elektronisk udstyr. Med 
14 forskellige DC stik, som passer til en lang række 
computere, fladskærme mv. Forsynings-spænding: 100-
240VAC. Udgangsspænding: Fra 5 til 22 VDC (5,4 til 6,5A 
maks. 110W). Indbygget 5V USB-forsyning. Sikret mod 
overbelastning og kortslutning. Ref. H20022

99,-

269,-

495,-

Fast strømforsyning - 13,8VDC / 3A
Kortslutningsbeskyttet strøm-
forsyning til dit 12V udstyr. 
Sikringsbeskyttet mod 
overbelastning. Metalkabi-
net. Udgangsstrøm: 3A (5A 
peak). Stik: 4mm banan.
Ref. H19933 (PS1303)

Dobbelt lab. strømforsyning, 2 x 0-30V & 5V / 
2 x 0-3A
Uundværlig såvel for elektronik-interesserede som 
for professionelle. Digital udlæsning af spænding og 
strøm. To separate sektioner, som kan anvendes i serie 
eller parallel. Sikret mod kortslutning og overbelast-
ning. Udgangsspænding (variabel): 2 x 0-30VDC / 3A. 
Udgangsspænding (fast): 5VDC / 3A. Strømbegrænser 
(trinløs): 0-3A. Lavt støj/ripple-niveau: 1 mV RMS. Stør-
relse: 360 x 265 x 165 mm, vægt: 11,6kg.
Ref. H19943 (PS23023)

Flere størrelser:
H19976 PS1306C  (13,8V / 6A) + cigarfatn. 545,-

H19935 PS1310 (13,8V / 10A) 645,-

H19936 PS1320 (13,8V / 20A) 1145,-

H19977 PS1330 (13,8V / 30A) 1545,-

Fås også i 20A version.  
Kr. 2595,- Ref. H19948 (PS3020)

omformere - 230V til 115V

notebook-strømforsyninger

Hirschmann - Testlednings-sæt
Overholder IEC-1010. Godkendt til 
maks. 16A. Ref. H19772 (HMSET2)

2

2295,-

445,-

395,-

2245,-

Hirschmann isolerede krokodillenæb
Overholder IEC-1010. Max. 6A, 4mm. 
Rød: Ref. H20372 (HM34116A)
Sort: Ref. H20369 (HM34016A)

29,-

100 cm. silikone testledning
Overholder IEC-1010. Med 2 x 4mm stapelbare 
sikkerheds-bananstik. Max. 20A / 250VAC. 
Rød: Ref. H19791 (TLM28R)
Sort: Ref. H19790 (TLM28B) 69,-

Nye netadaptere som overholder EU’s Ecodesign forordning for energieffektive og dermed klimavenlige 
strømforsyninger. Det kompakte design er endvidere resultatet af den nyeste switchmode teknologi.

Notebook strømforsyning 12-24V / 40W
Specielt velegnet til mini-laptops. Med 8 forskellige DC 
stik. Forsyningsspænding: 100-240VAC. Udgangs-
spænding: Fra 12 til 24VDC (1,95 til 2,5A maks. 40W). 
Sikret mod overbelastning og kortslutning. 
Ref. H19993

Notebook strømforsyning 12-24V / 150W +USB 
Kraftig model til udstyr, som har et stort strømforbrug.  
Med 14 DC stik, som passer til en lang række computere, 
fladskærme mv. Forsyningsspænding: 100-240VAC. 
Udgangsspænding: Fra 12 til 24VDC (6 til 8,5A, maks. 
150W). Indbygget 5V USB-forsyning. Sikret mod overbe-
lastning og kortslutning. Ref. H23384

545,-Kun269,-Kun

Notebook strømforsyning 12-24V / 70W
Standard laptop-strømforsyning. Med 8 forskellige DC 
stik. Forsyningsspænding: 100-240VAC. Udgangsspænd-
ing: Fra 12 til 24VDC (3,0 til 5,0A maks. 70W). Sikret mod 
overbelastning og kortslutning. 
Ref. H32644

345,-Kun

Switchmode-strømforsyninger til indbygning
Kompakte strømforsyninger til indbygning i tavler mv. Med 
skruehuller til montering. Effektiv 
køling. Sikret mod 
kortslutning og 
overbelastning. 

Vist model: PSIN10012 
Mange varianter:

Ref. Spec. Pris
H30104 PSIN10012  12VDC/100W/8,33A 259,-
H30105 PSIN10024  24VDC/100W/4,16A 259,-
H30106 PSIN15012  12VDC/150W/12,5A 339,-
H30107 PSIN15024  24VDC/150W/6,25A 445,-
H30097 PSIN02512  12VDC/25 W/2,08A 219,-
H30098 PSIN02524  24VDC/25W/1,04A 199,-
H30096 PSIN02505  5VDC/25W/5,0A 199,-
H30108 PSIN30012  12VDC/300W/25,0A 545,-
H30095 PSIN30024  24VDC/300W/12,5A 495,-
H30100 PSIN04012  12VDC/40W/3,33A 229,-
H30101 PSIN04024  24VDC/40W/1,66A 229,-
H30099 PSIN04005  5VDC/40W/8,0A 229,-
H30102 PSIN06012  12VDC/60W/5,0A 259,-
H30103 PSIN06024  24VDC/60W/2,5A 259,-

Nyhed!

Notebook cigaradapter 15 - 24V / 120W
Til strømforsyning af din notebook direkte fra bilens 12V 
cigarfatning. Stabiliseret strømforsyning med sikrings-
beskyttelse og termisk afbryder for overophednings-
beskyttelse. LED-strømindikator. Indgangsspænding: 
12-13,8VDC. Regulerbar udgangsspænding: 15-16-18-
19-20V (6A) -22-24V (5A). Ref. H19904 (CARS6000S)

645,-Kun

289,-Kun

199,-fra...

1195,-Inkl. fast 5 og 12V



Ultra-kompakte netadaptere
Højeffektiv switchmode. Sikret mod kortslutning og
overbelastning. 1,2m. ledning m. DC stiksortiment.  
Størrelse: 60 x 31 x 76mm. Flere varianter:

5VDC/3A............... Ref. H29227 (PSS0530)
9VDC/1,9A............ Ref. H29228 (PSS0919)
12VDC/1,5A.......... Ref. H29229 (PSS1215)
15VDC/1,2A.......... Ref. H29230 (PSS1512)

Faste strømforsyninger

USB netadapter  5VDC (2,5A)
Kortslutningsbeskyttet og overophednings-
sikret netadapter. Til 5V strømforsyning af 
dine USB enheder. Ref. H28213 (PSSUSB1)

genoPladelige nimH-batterier
Skån miljøet - og din tegnebog - med genopladelige 
kvalitetsbatterier fra TECXUS
Ny genopladelig “Ready to use” batteritype. Kombinerer fordelene 
fra et primært (alkaline) batteri med fordelene ved et sekundært 
(opladeligt) batteri. Lige som alkaline, har disse batterier en lav 
selvafladning og er derfor velegnede til langtidsopbevaring efter 
opladning. Efter 12 måneder har de bibeholdt over 80% af fuld 
kapacitet. Kan genoplades ca. 1000 gange.

Ref. Pakning Spec. Pris
H30011 4 stk. AAA 1,2V / 800mAh NiMH 79,-
H30010 4 stk. AA 1,2V / 2100mAh NiMH 89,-
H29913 4 stk. AA 1,2V / 2100mAh Quick Flash 119,-
H30841 1 stk. C 1,2V / 4500mAh NiMH 69,-
H30831 1 stk. D 1,2V / 8500mAh NiMH 120,-
H31013 1 stk. E-blok 9V /  200mAh NiMH 79,-

tecxus alkaline batterier

Ref. Pakke Specifikationer Pris
H30078 4 stk. AAA/LR03 1,5V Alkaline 19,-
H30079 4 stk. AA/LR6 1,5V Alkaline 24,-
H30080 2 stk. C/LR14 1,5V Alkaline 24,-
H30842 2 stk. D/LR20 1,5V Alkaline 34,-
H28320 1 stk. E-blok 9V Alkaline 24,-Universal batterilader AA/AAA/C/D og 9V E-blok

Processorstyret NiCD/NiMH batterilader til AAA, AA, C, D 
og E-blok batterier. Bordmodel med 230VAC netstik. 
 Intelligent Delta-V ladesytem, 

Trickle-ladning, 
afladefunktion samt 
batteri-genopfrisk-
ningsfunktion. 
Ref. H25058

Batteritester m. LCD display
Markedets bedste! Til AAA, AA, C, D, 
E-blok (9V), CR123A, CR2, 
CR-V3, 2CR5, CR-P2 og 
knapceller. 
Ref. H23336 (BATTEST2)

Alkaline kvalitetsbatterier fra Tyske Tecxus

din netAdApter- og bAtteriSpeciAliSt

139,-Kun

3

ny serie af uniVerselle 
netadaPtere ...Overholder EU’s nye ECO-design 
forordning. Disse klimavenlige produkter har lavt standby strømtab og høj energieffektivitet. Du 
sparer strøm og CO² udledningen nedbringes. Alle med 100-240V indgangsspænding, så velegnede 
til rejsebrug.

TECXUS batterilader inkl. 2 stk. AAA og 2 stk. AA-batterier
Yderst kompakt batterilader i netadapter-design. Oplader 4 
batterier på én gang, enten AAA eller AA. Desuden 5V USB-
udgang. Leveres inkl. 2 stk. AAA, 1,2V / 800mAh og 2 stk. AA 
1,2V / 2100mAH NIMH batterier. Ref. H29956

alt i batterier !

Universaladapter 5 - 12VDC / 60W 
Højeffektiv switchmode. Sikret mod kortslutning og
overbelastning. Ledning m. DC stiksortiment (8 stk.).  
Udgangsspænding: 5-12 VDC (5,0 til 5,2A,  
maks 60W). Ref. H32643 (54786)

 

Universaladapter 5 - 12VDC / 30W 
Højeffektiv switchmode. Sikret mod kortslutning og
overbelastning. Ledning m. DC stiksortiment (8 stk.).  
Udgangsspænding: 5-12 VDC (2,5 til 4,0A,  
maks. 60W). Ref. H20018 (54783)

 

Netadapter 3 - 12VDC / 27W 
Sikret mod kortslutning/overbelastning. 
Ledning m. DC stiksortiment (8 stk.).  
Udgangsspænding: 3-12 VDC (2,25A/
maks. 27W). Ref. H32669 (53998)

Netadapter 3 - 12VDC / 12W 
Sikret mod kortslutning/overbelastning. 
Ledning m/DC og USB-stik (9 stk.).  
Udgangsspænding: 3-12 VDC (1A/maks. 
12W). Ref. H32668 (53996)

Netadapter 3 - 12VDC / 18W 
Sikret mod kortslutning/overbelastning. 
Ledning m/DC og USB-stik (9 stk.).  
Udgangsspænding: 3-12 VDC (1,5A/
maks. 18W). Ref. H26063 (53997)

139,-Kun 169,-Kun 179,-Kun

155,-Kun

395,-Kun 259,-Kun

169,-Kun

189,-Kun

159,-Kun

Cigarstikadapter - 230VAC til 12VDC / 1000mA
Omformer 230VAC netspænding til et 12VDC 
cigarudtag, så du kan benytte dit 
mobile udstyr i hjemmet! Termisk 
overophedningsbeskyttet. Ud-
gangsstrøm: Maks. 800mA. 
Ref. H19909

109,-Kun

omformere - 230V til 12V

Cigarstikadapter - 
230VAC til 12VDC / 5A
Nu kompakt switchmode 
omformer fra 230VAC 
til 13,8VDC cigarudtag, 
Udgangsstrøm: Maks. 5A. 
Ref. H31039 (PSSC1350)395,-Kun



2,4 GHz højopløsnings-frekvenstæller
8-ciffers grøn LED-display. Frekvensområde: 0,01Hz til 
2,4GHz. Gate-tid: 100ms til 10s. To separate kanaler; 
kanal A: 0,01Hz til 50MHz, kanal B: 50Mhz til 2,4GHz.
Indbygget hukommelse.  Ref. H23356 (DVM13MFC2)

profeSSionelle måleinStrumenter

Velleman - Tangmeter med høj følsomhed
LCD display med hvid baggrundsbelysning. 18mm 
kæbeåbning. Høj følsomhed: 0,001-80A AC og DC strøm- 
måling. Indbygget, kontaktløs AC pændingsdetektor 100-
600V.  Frkevensmåling: 40Hz-1kHz. Auto-områdeskift, 
autosluk samt data-hold funktion. Beskyttet mod over- 
belastning. Indikator for lavt batteriniveau samt overløb. 
Indbygget lommelygte. Inkl. batteri og bæretaske. 
Ref. H29210 (DCM270)

Vægte og Vejeudstyr

4

Velleman - PCGU1000 2MHz PC 
funktionsgenerator med USB
Frekvensområde: Fra 
0,01Hz til 2MHz. Udgange 
er galvanisk adskildt fra 
PC’en så fejlspænding
ikke kan forvolde skade 
på computeren. Lav 
sinuskurveforvræng-
ning. Lagrer op til 8192 
kurveform-punkter. 
Standard kurveformer: 
Sinus, firkant og trekant. 
Foruddefinerede kurve-
former omfatter: noise, 
sweep m.fl. Ref. H23753
(PCGU1000)

1945,-

445,-Kun

3295,-

Velleman - 2 kanal USB 
PC oscilloskop
Digital oscilloskop - til 

visualisering af 
elektriske signaler. 
Strømforsynet direkte 
fra PC via USB por-
ten, så det er nemt 
at foretage målinger 
via computeren. 
Høj billedopløsning, 
helt ned til 0,15mV, 
stor båndbredde 
samt sampling fre-
kvens op til 1GHz.  

Testprober medfølger. 
Ref. H23043 (PCSU1000)

Velleman multimeter med PC-link og 
sand RMS 
Måler spænding, strøm, modstand, kapacitet, 
temperatur og frekvens. Høj præcision: LCD 
display (max. 50.000) m. hvid belysning. 
50-segment analog bjælke-display. PC-link: 
Infrarød koblet USB.  AC/DC sand RMS/dBm. 
DC nøjagtighed 0,03%. Lineær frekvens og 
logisk frekvens/duty ratio måling. Max. og 
min. værdi- samt relativ måling. 
Automatisk slukfunktion/ 
mulighed for kont. 
drift. Overbelastnings-
beskyttet. Alarm ved 
forkert indstilling. 
IEC1010-1 CATIII, 
1000V. Inkl. batteri, 
testledninger, USB-kabel 
samt målesoftware. 
Ref. H24425 (DVM2000)

Velleman multimeter med auto range
Måler spænding, strøm, modstand, 
kapacitet, temperatur og frekvens. LCD 
display med automatisk polaritetsindiation 
og indstillingsinformation. Automatisk/
manuelt områdevalg. Data-hold funktion. 
Gennemgangs- og diodetest. Relativ 
målingsindstilling for alle områder 
(undtaget frekvens). Elektronisk beskyt-
telsessystem. IEC1010 CATII, 1000V. Inkl. 
batteri og testledninger. 
Ref.H24409 
(DVM1100)

Velleman - DVM1500 multimeter m. 
autorange og AC detektor
Prof. måleinstrument med auto-
områdeskift for nem betjening. 
Berøringsfri AC spændingsdetektor og 
mange andre målefunktioner sikrer stor 
nytteværdi. Stor nøjagtighed og tydelig 
udlæsning under alle forhold, takket være 
display med hvid baggrundsbelysning. 
Auto-slukfunktion. Inkl. batteri og 
testledninger. Ref. 
H24513 (DVM1500)

Velleman multimeter med 
netværkstester
Digital 3-i-1 multitester som 
kombinerer funktionerne fra et 
multimeter, en telefonlinje- og 
netværkstester. Måler spænding, 
strøm, modstand, og gennemgang/
diodetest. LCD display (max. 3.999). 
Test af netværksforbindelse samt 
telefonledning. IEC1010 CATII, 
1000V. Inkl. batteri, netværksadapter 
og testledninger. Ref. H24404 
(DVM1000)

Til 
El-insTallaTionTil 

ElEkTronik
DaTakablEr 
op Til 10m

Til VærksTED

445,-Kun 495,-Kun 1995,-Kun

845,-Kun

Velleman - USB PC oscilloskop + generator
Komplet USB-strømforsynet 
laboratorie-enhed. Funktions-
spækket PcLab2000-LT soft-
ware til 2-kanals oscilloskop, 
spectrum analyser, optager, 
funktionsgenerator og bode 
plotter. Med generatoren 
kan du fremstille dine egne 
kurveformer via den inte-
grerede signal kurveeditor. 
For automatiserede målin-
ger er det endda muligt at 
fremstille kurvessekvenser, 
via. fil eller RS232 input.
Ref. H24843 (PCSGU250)

2 x 12 MHz

1895,-

2 x 60 MHz 0 - 2 MHz2 kanaler

595,-Kun

Digital bagagevægt - 40kg / 10g opløsning
Kompakt og letvægt - Ideel til  rejsebrug.  Stort 
5-ciffer LCD-display med blå baggrundsbelysning. 
Indikator for lavt batteriniveau samt overbelastning-
sindikation. Auto-slukfunktion, tara og data lock 
funktioner. Strømforsyning: 2 x 1,5V AAA batteri 
(medfølger).  Ref. H32507

Velleman - IR termometer med stålprobe og klemme
   3-i-1 termometer med med klemme temperaturprobe
       til kabler og rør, IR temperatursensor til trådløs tempera-
           turmåling, samt stålprobe til indstik temperaturmåling.
  Perfekt universal-termometer til de fleste tem-
 peraturmåleopgaver. Skan eksempelvis hen 

over vægge for at se hvor isoleringen er 
utilstrækkelig. Temperaturmåling

 fra -40°C ~ 260°C med 0,1°C 
opløsning. Data hold funktion 

 og låsefunktion for konti-
 nuerlig scanning. Auto-
 slukfunktion.
   Ref. H31402 
  (DVM99)

299,-Kun

189,-Kun

Minivægt - Maks. 500g  (0,1g opløsning)
Kompakt design. Stort display med blå baggrunds-
belysning. Valgbare vejeenheder: Gram, karat, 
pennyweight og troy. Autokalibrering. Overbelast-
ningsalarm. Auto-slukfunktion (efter 60 sek.). Kapacitet: 
0-500g. Opløsning: 0,1g. Driftstemperatur: 0°C ~ 40°C. 
Strømforsyning: 2 x AAA batterier (medfølger). 
          Størrelse: 103 x 66 x 18mm. 
            Ref. H30751 (VTBAL11)

Digital badevægt - 150kg, hærdet glasplade + 
BMI beregning
Digital badevægt med letllæseligt LCD display. Beregner 
samtidig fedtprocent, knoglemasse, muskulatur og 

vandprocent samt BMI. 10 
hukommelseslokationer 

for data input så som 
højde, alder og køn 
4 individuelle vægt-
sensorer sikrer høj 
målenøjagtighed.
Platform i hærdet 
6mm glas. Auto 
nulstilling og auto-
slukfunktion.
Indikator for lavt 

batteriniveau.
Ref. H32596 (VTBAL14)

Digital hængevægt - Maks. 10 kg  
(5g opløsning)

Bærbart design. Optimal til jagt, fiskeri, 
rejse- og hjemmebrug. Stort 5 ciffer 
display. Indikator for lavt batteriniveau 
samt over-belastningsindikation. Auto 
nul-kalibrering. Auto-slukfunktion. 

Rustfri stålhænger og krog. Vejeinterval: 
0-10 kg. Strømforsyning: 3 x AAA 
batterier (medfølger). Størrelse: 120 x 
80 x 20mm.  Ref. H30750 (VTBAL10) 199,-Kun

1045,-Kun
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Velleman - HPS10 Bærbar LCD-oscilloskop, 
10MHz
Komplet bærbart oscilloskop med 
LCD grafik, robust, funktionelt kabi-
net og et solidt gummitastatur. Kan 
anvendes med alkalinebatterier, og 
er derfor en fleksibel løsning for pro-
fessionelle serviceteknikere, såvel 
som hobby elektronik-interesserede. 
Indbyggede, trinløse målemarkører, 
fuld auto setup/autorange samt 
mulighed for at aflæse frekvens og 
spænding (RMS-værdier) direkte på 
det store display. 
Ref. H19807 
(HPS10)

Cresta - Vintermometer, 19 valgbare 
vintyper
Digital vintermometer med forprogram-
merede vintemperaturer for 19 
klassiske vintyper. Visning af ideel 
temperatur for vinsmagning. 
Målenøjagtighed: 0,1°C.
Udformning: Passer per-
fekt i flaskemundingen.
Strømforsyning: 2 x 
AAA batterier (medf. 
ikke). Ref. H31055

139,-
Begrænset antal

Spar 20,-

Digital bagagevægt - 40kg / 10g opløsning
Kompakt og letvægt - Ideel til  rejsebrug.  Stort 
5-ciffer LCD-display med blå baggrundsbelysning. 
Indikator for lavt batteriniveau samt overbelastning-
sindikation. Auto-slukfunktion, tara og data lock 
funktioner. Strømforsyning: 2 x 1,5V AAA batteri 
(medfølger).  Ref. H32507

169,-
Til rejsebrug

Nu kun

Velleman - DVM851 digital multimeter
Digital multimeter med automatisk 
polaritetsindikation og 3½-ciffer 
baggrundsbelyst LCD display.
Måler DC strøm op til 10A, AC 
og DC spænding op til 600V, 
modstand op til 2Mohm, diode, 
transistor og genemgangstest 
med lydgiver. Data-hold 
funktion. Beskyttelseshylster,
testledninger samt 9V E-blok 
batteri medfølger.
Ref. H27485  (DVM851)

149,-
Til hobby

Nu kun

1495,-
Tilbud

Nu kun

Antistatisk armbånd 
M/spiralkabel og krokodillenæb. 
Perfekt til lodning og håndtering 
af følsomt, elektronisk udstyr. 
Ref. H21522 (AS2)

Antistatisk bordmåtte 
30 x 55 cm. Med 
jordkabel.
Ref. H21524 (AS4)

79,-

179,-

Velleman - HQ Loddekolbe, 30W / 230V
Robust 230V / 30W loddekolbe. Velegnet til et bredt 
spektrum af elektronik loddeopgaver, bl.a. blyfri lodning 
(temperatur mellem 450°C og 500°C). 
Ref. H21863 (VTS25LF)

Velleman - Loddestation, 
m. keramisk varmelegeme

Trinløs temperaturjustering og kera-
misk loddekolbe på 48W (150-420°C). 

Lysdiode viser, når varmelegemet er aktivt. 
Ref. H21885 (VTSSC50N)

Velleman - Prof. loddestation m. LCD og kera-
misk varmelegeme 60W
Ny professionel Velleman loddestation med trinløs 
temperaturjustering, LCD display med digital temper-
aturskala og 3 programmerbare temperaturindstillinger. 
60W keramisk loddekolbe med temperatursensor 
(150-450°C). Ref. H32598 (VTSSC60N)

595,-
Professionel

Nu kun

1295,-
Professionel

kun

Velleman - Hobbyloddestation
Enkel og prisbillig loddestation 
til begynderen eller lejlighedsvis 
lodning. Trinløs regulering af 

temperatur samt inte-
greret kolbeholder og 
svamp. Ref. H21875 
(VTSS5)

199,-
Hobby

Kun

129,-
Hobby

Kun

Velleman - Prof. tinsuger m. antistatisk spids
Længde: 190mm. Diameter: Ø20mm (Reserve-
spids: BITVTD3 fås som tilbehør).
Ref. H21854 (VTD3)

Velleman - Gasloddekolbe
Aldrig mere bundet af ledninger og strømadgang! 
Loddekolbe til alm. lightergas med en maks. temperatur 
på 450°C. Op til 40min. driftstid på én 
påfyldning. Ref. H21824
(GASIRON2)

85,-Kun

169,-Kun

Velleman - Blyfri loddetin
Overholder RoHS krav. 99.3% tin, 0.7% kobber. 

Smeltepunkt: 230˚C.
15g dispenser. Ø1mm. 

Ref. H23044

100g rulle. Ø1mm. 
Ref. H23052

250g rulle. Ø1mm. 
Ref. H21837

79,-

169,-

18,95

Tinsugetråd
Til afmontering af komponenter. 100% 
ren kobbertrådflet med høj tin-sugeevne. 
Diameter: 2mm. Længde: 1,5m. 
Ref. H21816 (DESOLDER) 20,-

545,-
Professionel

Nu kun

nyHed!

Velleman - Bord luplampe 
m. 5W lysstofrør
Markedets bedste bord-
luplampe til dit præcisions-
arbejde. Fleksibel 31cm svane-
hals arm og ekstra tung base. 
Stor linse med 2 x forstørrelse 
(3-10 dioptri).
Ref. H21544
VTLAMP5W)

Velleman - Hjælpende hånd
Nyttig komponentholder når 
to hænder ikke er nok, f.eks til 
lodning. To arme med krokodillenæb, 
og forstørrelsesglas. Ref. H21933

Velleman - LED Luplampe, 6W
Værdifuld hjælp ved næsten enhver form 
for præcisionsarbejde. Kraftig 5 dioptri 
linse (2,25 x forstørrelse) omkredset af 64 
lysstærke LEDs med god farvegengivelse. 
Den fleksible universalarm sikrer 
maksimale justeringsmuligheder. 
Strømforbrug på kun 6W. 
Fastgør lampen til bordet
eller benyt gulvstander m.
hjul (ekstra tilbehør). 
Ref. H30145 (VTLLAMP1W)

59,-Kun

Velleman - High-Q 
elektronik-tænger
Professionelle gribe- og 

bidetænger med ergonomisk 
greb og kæber i stærkt kulstofstål. 

Flere varianter:

64 lED’s

Ekstra lysstofrør: 
Ref. H21539 Kr. 59,-

279,-
Hobby

Nu kun

99,-Kun

Bøjet spidstang 
Ref. H30513

(VT302)

Lang spidstang
Ref. H30515

(VT304)

Skævbider
Ref. H31155

(VT305)
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VDLSL5 - Standard røgvæske, 5ltr
Til røg- og tågemaskiner. 
Best.nr.  H18783
VDLBL5 - Std. boblevæske, 5ltr
Til boblemaskiner. 
Best.nr.  H18778
VDLSW5 - Std. snevæske, 5ltr
Til snemaskiner. 
Best.nr.  H18787

129,-

219,-

269,-

UV sortlysamaturer 
UV neonlamper som gør alt hvidt tøj selvlysende i mørket. 
Armatur i sortlakeret stål. UV neonrør medfølger. Perfekt 
til dekoration og adgangskontrol på 
diskoteker m.v.

HQ Power - Røgmaskine, 500W
 m. fjernbetjening

Tilfører et professionelt touch til 
dine fester eller shows. Ideel til 

små scener, diskoteker og 
klubber. Fjernbetjening 

med tænd/sluk kontakt 
medfølger. Røgeffekt:

  ca 60m³ / min. Tank: 
0,8 ltr.  Ref. H18773 
(VDL500SMM)

50 stk. 
knæklys 
i rene farver
 

Ref. Farve Pris
H18400 Blå (VDLILSB) 89,-
H18401 Grøn (VDLILSG) 89,-
H18408 Rød (VDLILSR) 89,-
H18409 Gul (VDLILSY) 89,-
H18406 Orange (VDLILSO) 89,-
H18407 Pink (VDLILSP) 89,-

Ref. Effekt, længde Pris
H18257 15 W, 45 cm 259,-
H18260 20 W, 60 cm 299,-
H18296 40 W, 120 cm 445,-

røg, bobler og sne

Ref. Farve Pris
H18467 Blå (RLL15B) 299,-
H18468 Hvid (RLL15C) 299,-
H18469 Grøn (RLL15G) 299,-
H18470 Rød (RLL15R) 199,-
H18471 Gul (RLL15Y) 199,-
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545,-Kun

* Med sikkerhedskrog.

Disko spejlkugler
Flere størrelser - 10, 20, 30, 40 og 50 cm. Alle med ægte 
klart glas monteret på en robust PVC kugle. 30, 40 og 
50cm kuglerne har desuden den lovpligtige sikkerheds-
krog. Tilbudspris ved større antal.

Ref. Diameter Pris
H18796 10 cm 49,-
H18799 20 cm 149,-
H18801 30 cm * 249,-
H28031 40 cm * 399,-
H23655 50 cm * 645,-

Disco spejlkuglesæt
1 stk. 20 cm. disko spejlkugle med 230V motor, 1 stk. PAR36 
lampehus m. pære samt påmonteret farvehjul m. motor. 
Perfekt disko startsæt til derhjemme, ungdomsklubben mv.
 Ref. H18805 (VDLPROM1)

395,-
TILBUD

Spar 50,-

LED logoprojektor
Kast dit logo eller tilbud op på loft/
gulv/væg i stort format! Med denne 
strømbesparende LED logoprojektor 
er det det eneste du behøver at printe et 
miniaturebillede på en film. Høj lysintensitet 
ved minimalt strømforbrug på kun 20W. 
Fokusafstand: 0,5 - 4m. Ref. H32599 795,-Kun

Klassisk party-lyskæde
Skaber den helt rigtige stemning til have- eller firma-
festen. Både til inden- og udendørs brug. 20 stk. 25W 
E27 pærer på 11,5m kraftigt gummikabel. Ref. H18496
(XMPL4/20)

Pæresæt til party-lyskæde
4 x 25W E27 pærer i farverne blå, rød, grøn 
og gul. Ref. H18452 (LAMPXMPL4/20)

69,-Kun

LED lyskæde - 200 hvide LED pærer, 21m
Ekstra lang lyslæde med hele 200 hvide LED ’snebolde’. 
Flot som udendørs julebelysning.  Strømforbrug på kun 
12W. Ref. H31348 (XML1)

495,-
Fest-hit

11,5m

495,-Kun 395,-Kun

LED lyskæde - 200 kulørte LED pærer, 21m
Ekstra lang dekorationslyskæde til indendørs- og uden-
dørs brug. Perfekt til fester. Strømforbrug på kun 12W.
Ref. H31350 (XMPL5)

HQ Power - Blue Sky LED laser, 40mW grøn + 120mW Rød
Lasereffekt som illumnierer loftet eller vægen med utallige laser ”prikker” i flotte 

mønstre. Samtidig sørger den indbyggede Blue Sky LED effekt for en flot 
underlægning med drivende ”skyer”. Denne lyseffekt kan potentielt dække 
et meget stort arial. Strømforbrug på kun 15W. Ref. H32562 (VDL160LL)

Roterende blink m. 230V/12V netadapter
Polulær lyseffekt i flere farvevarianter. 1 rotation/sek.
 Pære samt 230 til 12Vac 
 netadapter medfølger. Stør-

relse: 190 x 140 x 140mm.

Ref. Farve Pris
H18050 Blå 159,-
H18256 Rød 159,-
H18051 Gul 159,-

2445,-
Prøv den!

Nyhed

UV sortlys-
pære, 15W lavenergi, E27
Svarer til en 75W glødepære. Størrelse: Ø50 x 143mm. 
Ref. H24410 (LAMP15BLN)

78,-Kun

50 stk. knæklys i assorterede farver
Sjov dekoration til nytårsfest, julefrokost, klassefest, 
koncerter mv. Brændetid efter knæk: 3-6 timer. Størrelse: 
200 x 5mm. Indholdet er ikke-ætsende og harmløst for 
børn og voksne. Hver pakke indeholder 2 ”hjul” samt 25 
samleled. Ref. H18404 
(VDLILSM)

1 pakke 79,-
236,-
Få én gratis

4 pakker

LED Lysslange - 5m x Ø13mm
Fleksibel lysslange med ca. 225 kraftige lysdioder. Robust 
og vejrbestandig lyskilde, som kan formes efter behov. 
Lang brændtid på hele 25.000 timer. Strømforsyning: 

230VAC. Lavt strømforbrug 
på kun 22W. 
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LED lyskæde - 30 varm hvide lys-
dioder (180cm)
Idéel til indendørs pynt i juledekorationer. 
Strømforsyning: 3 x AA 1,5V batteri, med-
følger ikke. Ref. H31133 (XML11)

59,-Kun

LED mini stroboskop - 24 x hvide LEDs

199,-Kun

Perfekt til hjemmedisko-
teket. Blinkrate: 1 til 10 
blink/sek. justerbar via 
kontrolknap. Ref. H24661
                     (VDLL24ST)

Nøgleringslaser - Rød, 1mW
Kompakt nølerings-laserpointer til præsentationer og 
underholdning. 3 x LR44 batterier medfølger 
Ref. H32621 (LPP6)

99,-Kun

HQ Power - Prof. DJ stereo 
hovedtelefon

Prof. hovedtelefon til DJs. 
Stort frekvensområde, 

høj følsomhed og for-
gyldte stik sikrer den 
rene kvalitetslyd. De 
svingbare hovedbøjle-
led gør det nemt også 
at bruge den kun for 

de ene øre. Leveres 
med 2 stk. 6,35mm JACK 
adaptere samt praktisk 

transportpose. 
Ref. H23254 (HPD15)

595,-Nyhed

Trådløst mikrofonsystem m. body-pack revers-mikrofon
Perfekt løsning til større undervisnings- og mødelokaler, kirker 
og scener. 8 kanaler true-diversity PLL (op til 8 systemer 
kan køre sammen). Frekvens: UHF 863.000 - 865.000MHz.
   Ref. H24218 (MICW42-2)

2695,-Kun

Højttalerstativ m. std. 35mm 
fatning + monteringsbeslag
Højde maks. 2 
meter. Belast-
ning maks. 30 kg.
Ref. H19502
(VDL3SS)

369,-Kun

Prof. gaffertape 50mm x 50M
Unikt kvalitetstape til reparation og beskyt-
telse. Vandafvisende og dermed også 
til udendørs brug. Nemt at afrive med 
hænderne. Temperaturområde: < 85°C. 
Limtype: Naturlig gummi. Stofstruktur: 
Polyester, lærredsvævning med polythene 
coating. Styrke: 15kg/25mm. Klæbeevne: 
16.5kg/25mm. Tykkelse: 0,30mm. Stør-
relse: 50mm x 50m. 

Sort.  Ref. H23599

Sølv/Alu. Ref. H23598

Hvid Ref. H28501

Megafon - 25W m. 
håndmik. og skul-
derstrop
Håndholdt megafon med 
håndmik. og skulderstrop. 
Sirene/horn, tænd/sluk kontakt 

og volumen kontrolknap. 
Områdedækning: ca. 500 m. 

Strømforsyning: 8 x 
1,5V C-batterier (se 
side 3). Ref. H29857 
(MP25SFM)

megafoner

445,-Kun

Prof. velcro-
tape
Selvklæbende tape i 
roll-out kartonbokse med 5 meter 
hhv. ’kroge’ og ’lykker’. Bredde: 
20mm. 

‘Kroge’.  Ref. H30976

‘Lykker’. Ref. H30977

109,-Kun

High-Q USB pladespiller (33 
1/3, 45, 78 RPM)
Denne nye König USB pladespiller i 
stilrent design er ikke kun velegnet til 
overførsel af dine gamle vinylplader til 
MP3 filer. Den har også en kvalitet som 
gør den fuldt anvendelig som pladespil-
ler i daglig brug. Den er remdrevet 
og tilbyder mulighed for valg 
af alle tre hastigheder: 
33/45/78 rpm. 
Ref. H32560

745,-
Med USB

Nyhed

In-ear stereo hovedtelefoner til MP3/ iPOD®/mobiltelefon
Top-kvalitets hovedtelefoner med højhastighedselement for god lydkvalitet samt forstærket bas-
respons. Blød gummihætte og robust stålhus i letvægts design. Fleksible ledninger i OFC kvalitet 
(Oxygen Free Copper). Robuste påsvejsede stik. Flere varianter:

Med 2,5mm JACK stik. Ref. H24293 (HPE11)

109,-Kun

129,-Kun

345,-Kun

Smart lomme-
opbevaringspose 

medfølger

149,-Kun

3,5mm JACK stik. Ref. H23902 (HPE15)

HQ Power - Aktive ABS højt-
talere m. forstærker
Særdeles robuste højttalere med 
et bredt anvendelsesområde. Med 
den indbyggede forstærker er det 
nemt blot at tilslutte mikrofon, 
mixer eller anden lydkilde. Også 
perfekte som festhøjttalere, da 
du kan slutte din PC eller MP3 
afspiller direkte til uden behov for 
andet udstyr. Fremragende kvalitet 
til prisen.

Flere størrelser:
8” - 80Wrms. 
Ref. H19449 (VDSABS8A)

12” - 100Wrms.
Ref. H19447 (VDSABS12A)

15” - 120Wrms.
Ref. H19448 (VDSABS15A)

1545,-

2245,-

2695,-

HQ Power - 2 kanals DJ mixer + USB indgang
Til brug på diskotek, i ungdomsklubber, til film-lydmix etc. Stereo 
mixer med 2 line-indgange, samt én USB indgangskanal for MP3 
afspiller. Desuden 2 mikrofonindgange med talk-
over funktion. Ref. H32445 
(PROMIX50U)
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Trådløs dørklokke m. 230V netstik
RF signal som går gennem mure og gulve.128 
valgbare koder (flere modtagere kan kobles 
til én ringetryk-sender). Ringetryk i regntæt 
kabinet, kan monteres med skruer eller dobbelt-
klæbende tape (medfølger). Modtageenhed med 
230V ‘plug-in’ netstik. Klokke: Ding, Dingdong 
eller Westminster. Batterier medfølger. 
Ref. H10022 (DB2)

Trådløs babyovervågning
Perfekte til baby-overvågning eller andre fleksible overvågn-
ingsopgaver. Sættet består af trådløst farvekamera med IR nat-
syn og mulighed for PIR bevægelsesføling, så den kun sender 
og bruger batteri, når der er bevægelse i billedet. Modtageren 
har en 2,5” farve TFT fladkærm med høj opløsning. 
Ref. H23627 (CAMSETW11N)

Danita - Superguard trådløs pager/personsøger-
system
APA-100 kan benyttes som både personsøger- og 
autoalarm. Sættet består af én sender, én modtager og en 
antenne. Der kan overføres 4 forskellige indikationer, så 
man direkte på modtageren kan se hvor signalet kommer 
fra. Modtageren har valgbar lydgiver/vibrator. Det er kun 
fantasien, der sætter grænser for brugsmulighederne. 
Ref. H23187 (APA-100)

1195,-Kun

Ekstra trådløs modtager. kr. 895,-
Ref. H23188 (APA100R)

HQ - Røgalarm m. trådløs sammenko-
bling
Aktivering af én alarm videresignaleres trådløst 
til de øvrige røgdetektorer i andre rum, således 
at alarmen i disse også straks aktiveres. 
Monteringsskruer medfølger.  Ref. H32302 
(SEC-SA301RF)

Effektiv GSM SMS opkaldsalarm!
På steder hvor der ikke er adgang til fastnettelefon 
er GSM alarm opkaldsenheden perfekt. Indsæt 
et SIM taletidskort, så får du SMS besked på din 
mobiltelefon hvis 
alarmen udløses. 

8 alarmindgange for tilslutning af flere sensorer, f.eks. 
bevægelsesføler, magnetkontakt, vandstandskontakt, 
røgdetektor eller termostat. 1 relæudgang, som kan 
fjernbetjenes via GSM opkald. Ref. H23922 (CU2200)

HQ - PIR alarmsystem m. telefonopkald (PSTN)
Kompakt alarmsystem med indbygget PIR sensor samt 
analog telefonopkaldsenhed (PSTN). Nem at aktivere/
deaktivere med 4-cifret personlig kode. Enheden ringer 
automatisk op til indlagte telefonnumre og afgiver en 
indtalt alarmbesked. Forprogrammeret tidsforsinkelse for 
ind- og udgang.  Ref. H24801 
(SEC-SA301RF) 249,-

TILBUD

Spar 50,-149,-
TILBUD

Nyhed

Komplet videoovervågning - H.264 DVR + 4 kameraer
Professionelt overvågnings-installationssæt. Perfekt til butikker og mindre virksomheder. Sættet indeholder 
4 højopløsnings-farvekameraer med automatisk infrarød natlys, 4 x 20m strøm/signal kabel samt en 4-kanal 
digital videooptager med IR fjernbetjening. Harddisk medfølger ikke.
Systemet har alle de intelligente funktioner du kan forvente af en prof. løsning - Eksempelvis motion triggered 
recording, H.264 videokomprimering, backup på SATA harddisk (tilbehør), samt USB port og ethernet port for 
netværksopkobling og backup. Understøtter billedvisning, optagelse, afspilning og netværksbackup på samme 
tid (multiplex). Indbygget VGA interface for skærmopløsning op til 1600 x 1200 pixel. 4 audio indgange, 1 audio 
udgang samt ekstern alarmindgang.  Desuden mulighed for tilslutning af USB mus for betjening via grafisk 
brugerinterface, mulighed for overvågnig via iPhone, BlackBerry, WinCE and J2ME platform. 
De 4 kameraer er alle vandtætte og kan monteres såvel ude som inde. Det indbyggede IR natlys tænder 
automatisk når der er utilstrækkeligt dagslys, og sørger for helt tydelige natbilleder.
Ref. H31110 (CCTVPROM6)

nem installation 
og dansk 

brugerVejledning

5995,-
TILBUD

Nyhed

gsm alarm/
fjernbetjening

Digital USB mikroskop med 50x/200x forstørrelse
Ideel til printplade-kontrol, undervisning og studier i den 
mikroskobiske verden. Kameraet er udstyret med juster-
bar fokus og 50x/200x zoom. Ref. H29206 (CAMCOLMS)

Spar 300,-

Bærbar overfaldsalarm - Personel/taskealarm
Til personlig beskyttelse i lommen, eller i håndtasker, m.m. Akti-
veres let ved at trække håndstrop-splitten ud. Spændingsforsyning: 
Leveres inkl. 2 stk. 1,5V LR1 batterier. Kraftig 110 dB sirene.
Ref. H10038 (PAM50)

Mini IR alarmsystem - Retro-reflektion (7m)
Anvendes i forbindelse med adgangskontrol, ved butiksdøre, som overvågning af dør- og portåbninger m.v. IR-teknolo-
gi med rækkevidde op til 7m. Nem at installere. Ekstern højttaler, strømforsyning og beslag medfølger. 
Ref. H10039 (PEM7D)

595,-Kun

2995,-Kun

gaVeidé

1195,-
TILBUD

Spar 200,-

179,-Kun

Dørklokke m. indbygget 230V netdel
Ny Velleman dørklokke i stilrent design. Denne 
model har indbygget 230V netdel i klokken 
samt ledning til ringetryk så du helt undgår 
batteriudskiftning. 2 valgbare ringetoner (ding 
- ding/dong). Sættet indeholder: 1 x Ringetryk, 
1 x: Klokke + monteringsdele (Strømledning til 
ringetryk medfølger ikke).
Ref. H32589 (DB5)

269,-Nyhed

129,-Kun
Trådløs dørklokke m. 1 
ringetryk
Kodet signal sikrer undgåelse 
af falske aktiveringer. Nem 
installation / Ingen behov for 
ledningsføring. 3 forskellige 
ringetoner: ding, ding-dong, 
Westminster.  64 valgbare 
kanaler. Batteri til sender med-
følger. Ref. H10021 (DB1)

99,-Kun

sPar 1000,-



Mikro pinhole farvekamera
Super kompakt CCD pinhole kamera. Velegnet til indbygn-
ing og skjult overvågning. 
Ref. H29260 (CAMCOLH2)

Tilbehørsmikrofon
Kompakt mikrofon til 
CAMCOLH2. Kr. 149,- 
Ref. H29261 (CAMCOLH2/MIC)
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Trådløs babyovervågning
Perfekte til baby-overvågning eller andre fleksible overvågn-
ingsopgaver. Sættet består af trådløst farvekamera med IR nat-
syn og mulighed for PIR bevægelsesføling, så den kun sender 
og bruger batteri, når der er bevægelse i billedet. Modtageren 
har en 2,5” farve TFT fladkærm med høj opløsning. 
Ref. H23627 (CAMSETW11N)

Udendørs attrapkamera m. LED
Dummy overvågningskamera i vejr-
bestandigt alu.kabinet (IP67). 
Med blinkende LED. Mon-
teringsbeslag medfølger. 
Strømforsyning: 2 x 1,5V 
AA batterier. Størrelse: 
Ø85 x 220mm.  
Ref. H23878 
(CAMD5)

Dørtelefon - Farve video intercom, 
håndfri system
Ringetryk med indbygget kamera og IR LEDs for 
natsyn.To-vejs audio intercom. 2,36” TFT LCD 
farveskærm. Døren kan låses op via trykknap 
på monitorenheden (kræver elektrisk døråbner, 
f.eks. HAA272). 
Ref. H29766
(CAMSET20) 1395,-

TILBUD

Spar 100,-

Trådløst alarmsystem m. opkaldsfunktion
4 ledningsbaserede alarmzoner samt 8 trådløse zoner. 
Indbygget auto-telefonopkaldsfunktion til op til 3 forvalgte 
telefonnumre samt evt. alarmcentral. Sættet indehol-
der: Kontrolenhed m. indbygget sirene. Trådløs PIR 
sensor (HAM06WS/DET). 2 trådløse RF fjernbetjeninger 
(HAM06WS/REMOTE). Trådløs panikknap (HAM06WS/
MEDICAL). 2 magnet dørkontakter (HAM06WS/MAG-
NET). Udendørs alarmsirene. 12Vdc netadapter til 
kontrolenheden. Ref. H23806 (HAM06WS)

Ref. Enhed Pris

H24355 Trådløs PIR sensor 
(HAM06WS/DET) 219,-

H24354 Dørmagnetkontakt 
(HAM06WS/MAGNET) 79,-

H24353 Fjernbetjeningssender 
(HAM06WS/REMOTE) 99,-

Ekstra enheder til HAM06WS alarmsystem:

Ref. Enhed Pris

H23799 Trådløs PIR sensor 
(HAM1000WS/MDS) 229,-

H23802 Trådløs dør/vinduessensor 
(HAM1000WS/SDWS) 269,-

H23800 Fjernbetjeningssender 
(HAM1000WS/RC) 219,-

Trådløst alarmsystem m. udviddelsesmulighed
Aktivérer alarm når trådløs bevægelsessensor detekterer 
bevægelse. Sættet indeholder: Kontrolenhed m. kodebe-
skyttelse, trådløs PIR sensor, samt RF fjernbetjening.
9 zoner med nem opsætning og ’home mode’. Pro-
grammerbar sikkerhedskode og indgangsforsinkelse. 
Indbygget 105dB sirene. Mulighed for tilslutning af op til 
16 trådløse sensorer samt ekstern sirene. Ref. H23798 
(HAM1000WS)

Ekstra enheder til HAM1000WS alarmsystem
Nemt og enkelt at udbygge alarmsystemet!

Indendørs attrapkamera - Roterende m. LED
God imitation af et ægte overvågn-
ingskamera. Motor med bevægel-
sessensor så den panorerer når 
personer passerer forbi. LED lysdiode 
indikerer at enheden er tændt. Kræver 
ingen ledningsmontering. Strømforsy-
ning: 3 x 1,5V AA batterier. 
Ref. H20194
(CAMD3)

95,-Kun

Digital USB mikroskop med 50x/200x forstørrelse
Ideel til printplade-kontrol, undervisning og studier i den 
mikroskobiske verden. Kameraet er udstyret med juster-
bar fokus og 50x/200x zoom. Ref. H29206 (CAMCOLMS)

995,-
TILBUD

Spar 300,-

258,-Kun

alt i oVerVågningskameraer 
og oPtageudstyr

König - Golfkikkert m. 7 x forstørrelse
Nærmest uundværlig til golfspilleren. Den hjælper dig 
ikke kun med at se hvor bolden landede. Den indbyg-
gede måleskala i optikken gør dig også i stand til at 
at måle afstand til hullet. Oplagt gaveide til ham eller 
hende som gerne vil forbedre sit handikap. 
Ref. H31056

695,-Kun

1545,-Kun

119,-
Begrænset antal

Gaveidé

König - Prof. stereo mikroskop
Meget robust og stabil dobbelt 
45° mikroskop i metallegering 
med hærdet off-hvid lakering.
Den transparente objektplade 
kan udskiftes med en sort/
hvid plade (medfølger). 
Indbygget halogenpære 
belysning. Leveres komplet 
inkl. overtrækspose.
Strømforsyning: 230Vac.
Objektivlinse: 2x/4x. Øjelin-
ser: WF10x. Vægt: 3,2 kg. 
Ref. H32144

1495,-
NYHED

Gaveidé

695,-
TILBUD

Spar 100,-

Teleskop stjernekikkert 
m. stativ - Hobby (700mm)
Rigtig god begynder-kikkert. Med mulighed for flere forskellige 
forstørrelser fra 56x og helt op til 350x kan selv månekratere 
studeres i detaljer. Kikkerten leveres sammen med et TP4 alu-
minium trefod, 2 Barlow linser og og 3 øjelinser med forskellig 
forstørrelsesgrad. Ref. H29373

Infrarød øretermometer
Måler temperatur med 0,2°C nøjagtighed på kun ét sekund. Stort LCD 

display for nem aflæsning. Særligt velegnet til frekvente målinger, 
når du på skånsom vis ønsker at holde løbende øje med 
udviklingen i temperaturen. Ref. H30015

159,-Spar 40,-

BRANDSIKKER værdiboks m. kodelås
Brandsikkersikkerhedsgrad 1: Indvendig temperatur holder sig under 100°C ved en 
udvendig varmepåvirkning på 1010°C i én time.
Digital tastetur og LCD 
display. Programmerbar 
personlig kode (4 til 8 
cifre). Manuel nøgle (2 stk.) 
medfølger. Strømforsyning: 
4 x 1,5V AA batterier 
(medfølger ikke). Volumen: 
12 ltr. Udvendige mål: 300 
x 420 x 360mm. Indvendige 
mål: 180 x 300 x 225mm. 
Vægt: 28kg. Ref. H31411 
(SSE030FP)

1745,-Nyhed

1195,-Kun
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Magnetisk LED advarselslampe
Kraftigt roterende orange LED lys sikrer 
maksimal synlighed og sikkerhed. Med 
en kraftig magnet for nem fiksering på 
bilen karosseri (magneten berører dog 
ikke bilens overflade). Helt vandtæt. 8 
blinkmønstre + nødblink. Det medføl-
gende batteri af lithium-typen kan opbe-
vares i meget lang tid uden selvafladning.  
Ref. H29825 (AWLL)

mobilt udstyr

iPod®, iPHone®, mobiltilbeHør

MIDLAND - G12 PMR radio, programmerbar
Denne professionelle PMR håndradio skiller sig ud ved sin 
kompakte størrelse og høje robusthed. Designet til intensiv brug 
under ekstreme forhold og arbejdsbetingelser. Velegnet hvor 
holdbarhed, og vandresistens er centrale krav. Det medfølgende 
1800mAh NiMH batterimodul giver over 26 timers driftstid. 
Muligt at programmere op til 8 private kanaler med individuelle 
sub-toner. Ref. H24586

MA31-L 2-lednings øremikrofon
 Prof. in-ear mikrofon til Midland

          PMR radioer. Velegnet til 
          security og kommunikation i  
          støjfyldte miljøer.  Ref. H24598

945,-Kun

295,-

MIDLAND - ALAN100  Plus 27MHz walkie 
talkie (AM/FM)
En kompakt og brugervenlig walkie talkie. 
Robust design med alle nødvendige funktioner. 
Designet til at fungere optimalt i mange 

europæiske lande, 
herunder 

Danmark. 
Ref. H29348

595,-Kun

4-i-1 
cigarstik 
forgrener med
5V USB-udgang 
Elegant cigar-forgrener med 3 x12V cigarudtag og 1 x 
5V USB-udtag til forsyning af mobiltelefon, PDA, 
iPod, eller MPx afspillere. Belastning:  CIgarudtag 
maks. 12A totalt, sikringsbeskyttet 15A. USB 
maks. 1A. Ref. H29225 (PLUGC13)

129,-Kun

Cigarstikforgrener - Han til 2 x hun
Ledningslængde: 2 x 0,2m. 
Ref. H30220

39,-Kun

Headset til iPhone - Sort m. håndfri funktion
  Elegant design samt høj mate-
           riale- og fremstillings-
               kvalitet. Mikrofon og 
               svarknap. 3,5mm stereo 
  JACK stik. Ref. H32563

99,-Kun

Bil FM sender til MP3 afspillere
Med denne trådløse FM sender kan du nemt lytte til favorit-
musikken på din MP3 afspiller, mobiltelefonen, SD kort 
eller USB stick, via bilradioen. Du tilslutter blot din 
MP3 afspiller eller din telefon via et 2,5mm JACK 
stik og synkroniser FM frekvensen på senderen 
med din radio. Senderen strømforsynes via 
bilens 12V cigarstik. Meget brugervenlig takket 
være det tydelige LCD display og den medføl-
gende fjernbetjening.  Ref. H32682

  iPod®/iPhone® USB ladesæt
Til Apple iPod/iPhone med dock konnektor. 230V net-
lader, 12V cigarlader samt USB ladekabel for tilslutning 
til laptop. 5V udgangsspænding (maks. 1A). LED strø-
mindikator med elektronsk sikring, som beskytter imod 
elektrisk skade på din iPod/iPhone. Passer til: iPhone 
(2G, 3G, 3Gs), iPod nano (1, 2, 3, 4, 5 gen.), iPod mini 
(1, 2 gen.), iPod touch (1, 2 gen.), iPod classic (3, 4, 5, 
6 gen.), iPod Video (30GB, 60GB, 80GB), iPod Photo. 
Ref. H23608

Mobilladesæt - 
230V + 12/24V adapter, micro USB kabel
Strømforsyning/opladning via 230V, 12V og USB. 5V 
udgangsspænding (maks. 1A). Leveres med Micro USB 
kabel (EU standard for alle nye mobiltelefoner). 
Ref. H31003

119,-Kun

159,-Kun

LED boglampe
Perfekt til læsning i bilen 
eller i sengen. Smart udfold-
ningsmekanisme. Kraftigt 
LED lys med lavt strømfor-
brug. Batterier medfølger.
Ref. H23867 (ZLLRL)

49,-Kun

Perel - Bilbatterilader til 12V 
blybatterier, 6A
Velegnet til bilbatterier fra 20 til 90Ah.
Ref. H30226 
(AC06)

259,-Kun

Nøgleskab m. kodelås - Til 45 nøgler
Perfekt til sikker opbevaring af bilnøgler, 
øvrige nøgler og benzinkort. Med kodelås 
samt 2 nøgler til evt. oplåsning u. kode. 
Leveres komplet inkl. skruer og ravplugs 
samt mærkater til nummerering af nøglepo-
sitioner. Ref. H23314 (SKC04)

209,-Kun

Kuffertrem m. kombinationslås - 50mm x 2M
Dette bagagesikringssæt er en nyttig rejseledsager. 
Sættet består af kuffertrem med 3-ciffer kombinations-
kodelås samt ekstra hængelås og identifikationskort med 
kæde. Ref. H29055 (SLKCSET2)

65,-Kun

159,-
TILBUD

Spar 20,-

Cigarfatning m. dæksel
Til kabinetmontage. Montagehul: 
Ø25mm. Ref. H20588 (PLUGCFC)

39,-Kun

Perel - Prof. bitsæt i alu.kuffert, 95 dele
Det fortsat top-populære skruetrækker-bitsæt. Meget komplet 
sæt med 95 dele i praktisk alu.kuffert. Ref. H24350 (PBS05)

159,-Kun
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Forbrugerelektronik

Op- og nedtællingsur m. timer og alarm
Stort krono-ur med 10 cm høje cifre. Strømforsyning via 
netadapter (medfølger) eller batteri (tilbehør). Indbygget 
betjeningspanel. 3 funktioner: Op/ned tæller (maks 99 
minuter), interval timer med alarm, 12/24 timers ur. 
Ref. H24495 (WC4171)

MIDLAND - ALAN100  Plus 27MHz walkie 
talkie (AM/FM)
En kompakt og brugervenlig walkie talkie. 
Robust design med alle nødvendige funktioner. 
Designet til at fungere optimalt i mange 

europæiske lande, 
herunder 

Danmark. 
Ref. H29348

MIDLAND - ALAN42 Multi 27MHz 
bærbar walkie talkie (AM/FM)
Moderne radio, som gør dig i stand til at 

vælge frekvensbånd nemt og 
hurtigt. Automatisk batteri 
sparekreds. PLL-tuning. 
Stort og tydeligt display. 
Ekstern tale/lytte mikrofon-
stik. (VOX, etc.). Leveres 
komplet med alt nødvendigt 
tilbehør. Ref. H24593

1045,-Kun

Bil FM sender til MP3 afspillere
Med denne trådløse FM sender kan du nemt lytte til favorit-
musikken på din MP3 afspiller, mobiltelefonen, SD kort 
eller USB stick, via bilradioen. Du tilslutter blot din 
MP3 afspiller eller din telefon via et 2,5mm JACK 
stik og synkroniser FM frekvensen på senderen 
med din radio. Senderen strømforsynes via 
bilens 12V cigarstik. Meget brugervenlig takket 
være det tydelige LCD display og den medføl-
gende fjernbetjening.  Ref. H32682

iPod®/iPhone® er registrerede varemærker tilhørende Apple Computer, Inc.

LED cykkellygtesæt
Lysstærk LED for- og bag-lygtesæt. Projektilformet 
forlygte m. 5 kraftige hvide lysdioder. Rød baglygte m. 5 
lysdioder og 6 forskellige blink-indstillinger. Inkl. holdere 
(ekskl. batterier). Ref. H23493 (ZLBL5/4)

Med ’sidelys’

König - USB fotoskanner m. SD kortlæser
Med denne scanner er det nemt og hurtigt at digitalisere 
dine gamle foto ved tryk på blot én knap. understøtter 
billedformater på 9x13, 10x15 og 13x18 cm. Kan også 
betjenes uden tilslutning af PC takket være det indbyg-
gede display samt SD kortlæseren. Skanneren har end-
videre 32MB intern hukommelse. Sensor: 5 megapixel 
CMOS. Maks. opløsning: 2592x1800 pixel. TV udgang: 
Ja. Skanningstid: Under 1 sek. 
Strømforsynet via USB. 
Ref. H32516 
(CMP-FILMSCAN20)

745,-
TILBUD

Spar 100,-

König - USB film- og diasscanner
Med denne scanner er det intet problem at digitalisere 
dine 35mm fotofilm og dias. Selve scanningen er hurtig 
og effektiv - du skyder blot din film eller dine dias ind i den 
medfølgende skinne og klikker på ‘Scan’. Scanneren kan da 
foretage en komplet scanning af et billede på under ét sek. 
Pakken indeholder for uden scanneren, én filmskinne, én 
diasskinne samt én rensebørste. Strømforsynet via USB. 
Ref. H29303 (CMP-FILMSCAN10)

495,-
TILBUD

Spar 100,-

Lyd og viser indika-
tion. Hovedtelefon kan 
tilsluttes. Ref. H17846 
(CS100)

Velleman - Hobby metaldetektor
God hobby-metaldetektor med indbygget 
diskriminator, som frasorterer uinteres-
sante objekter, f.eks. gammelt jern.

Velleman - Prof. metaldetektor m. LCD display og 
vandtæt søgespole

Visning af objektype på stort LCD-display. Hovedtele-
foner kan tilsluttes. Trinløs diskriminator med lyd, 
som frasorterer uinteressante objekter. 200mm
 vandtæt søgehoved. Dybde-

udlæsning på display.

 
Strømforsyning: 2 stk. 
9V E-blok batteri er (til-
behør). 3,5mm hovedtelefon 
JACK bøsning. Søgeindstillinger: 
Alle metaller, diskrimination, ‘notch’. 
Følsomhedsjustering: 10 niveauer. Dybdeindika-
tion: 12 segmenter. Volumenjustering. Indikator 
for lavt batteriniveau. Ref. H17850 (CS200)

695,-Kun 1595,-Kun

745,-Kun

Vejrstation m. touch-skærm og PC-interface
Nem finger-touch betjening og mange udlæsnings-mulighed-
er. Indendørs- og udendørs temperaturvisning. Indendørs- og 

udendørs relativ luftfugtighedsvisning. Barometerstands-
udlæsning. Detaljeret visning af regnmængde inden for 1 time, 
24 timer, én uge, en måned og totalt siden sidste nulstilling. 

Vindhastighed. Windchill. Vejrforudsigelse 
illustreret med vejrikoner og tendenspil. 
Stormvarslingsalarm. Programmérbare alarm-
funktioner. Lagrer alle min. og max. værdier 
sammen med registreringens tid og dato. 

DCF-styret urværk og kalender. Automatisk skifte 
mellem sommer- og vintertid. Kan vægmonteres. USB 
port for nem PC tilslutning. Ref. H29251 (WS1080)

Radiostyret DFC vægur m. kalender og temp.
Indstil urværket manuelt eller lad det være radiostyret via DCF77 signalet 
fra Frankfurt. Dette ur viser desunden dato, ugedag og temperaturen 
indendøre. Indbygget alarm med snooze funktion. Strømforsyning: 2 x 
1,5V AA batterier (medfølger ikke). Størrelse: 228 x 28 x 180mm. 
Ref. H30650 (WS8005)

229,-Kun

59,-Kun

LED pandelampe m. hvid/rød lys
4 indstillinger via én knap: 2 hvide LEDs / 4 hvide LEDs 
/ 3 røde LEDs / slukket. Stænktæt plastkabinet og nylon 
elastikstrop. Batteritid: Op til 5 timer (afh. af indstilling og 
batteritype). Strømforsyning: 3 x AAA batterier (medføl-
ger ikke). Ref. H31175 (ZLLHL5)

89,-Kun

fototilbeHør

Kuglepenholder m. ur, alarm, dato, tem-
peratur og nedtælling
Manuelt indstilleligt urværk. Indendørs termo-
meter samt 2 ‘træk-ud’ bakker til clips og nips. 
Strømforsyning: 2 x AG13 batterier (medfølger). 
Størrelse: Ø85 x 110mm. 
Ref. H30626 (WT70) 99,-Kun

LED ultraviolet nøgleringslampe
Kompakt nøglerings UV lampe f.eks. til kontrol af 
kørekort, pengesedler, adgangskontrol, eller afsløring af 
“stof” rester. 2 x 3V CR2016C batterier (medfølger).
 Ref. H17977 (LLUV2)

39,-Kun

179,-
TILBUD

Spar 50,-

995,-
TILBUD

Spar 100,-
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150Mbps 
WLAN router 
m. 4 port switch
150N-standard WLAN router med højere trådløse 
dataover-førselshastighed! Denne König bredbånds-
router m. indbygget 4 port switch og datahastighed 
på 150Mbps sikrer, at du helt problemfrit kan streame 
HD film trådløst over internettet. Routeren overholder 
IEEE802.11n standard men er også bagud kompatibel 
med IEEE802.11b/g 54Mbps enheder. Den web-baserede 
opsætningsmenu gør det nemt at udføre sikkerhedskon-
figuration. Dansk vejledning medfølger! Ref. H30223

150Mbps USB 2.0 WLAN adapter til stationær PC 
Giver adgang til trådløst netværk (WLAN) med høj 
hastighed (150Mbps). Nem installa-
tion og konfiguration enten i 
Windows eller via den med-
følgende installations CD. 
Understøtter WEP, WPA og 
WPA2 kryptering. Ref. H31038

3x hAStighed

345,-Kun

229,-Kun

Ref. H26906 2Gb 99,-
Ref. H26909 4Gb 139,-
Ref. H26907 8Gb 249,-
Ref. H26908 16Gb 445,-

Robuste USB memory-sticks
König Blue USB 2.0 pen drives. Dataoverførselshastig-
hed på op til 10MB/s læse og 8,2MB/s skrive i dual-
channel mode. Perfekte til nøgleringsmontage. 

BELDEN® dataudtag - 2 x RJ45, 1½ modul, Hvid
Vægdåse til data og telefoni m. tekstfelt. Ekskl. mon-
teringsrammer og RJ45 fatn.
Ref. H21139

FUGA® ramme 70 - Hvid
Ref. H21109

Blændprop til dataudtag
Benyttes i det tilfælde at ét af de to porte i dataudta-
get ikke skal bruges. Ref. H23529 (ej vist)

Monteringsramme til RJ45 fatning
Til fastgørelse af keystone fatn.
Ref. H21418 (2 stk. vist)

RJ45 Keystone fatning, CAT6
Til dataudtag. Ref. H21423 
(2 stk. vist)

UTP CAT5E netværkskabel - 4 x 2 x 0,51mm
Rund netværkskabel m. 8 snoede par og massiv kerne i 100% 
ren kobber. Kvalitetskabel med metermarkering.
Ref. H11680 (UTP8025)

1½ moDuls uDTag  50 x 70mm FUGA design FUGA® underlag - Base-
line 1½ modul, Hvid

Passer bl.a. til BELDEN 
dataudtag samt 
FREJA antenneudtag. 
Monteres udvendig 
på væg. 
Ref. H29828

LSA-Plus universalværktøj
Til montering og afmonte-
ring af netværkskabler i LSA 

terminaler. Ref. H31041

Modular krimptang til RJ10, RJ11 og RJ45 stik
Low cost udgave. Ref. H21627 (VTM468L)

Fra 4,95 pr. meter
v. 100m

Fra 2,45 pr. stk
v. 100 stk

7,-

99,-

29,-

29,-

11,-

89,-

149,-

RJ45 modularstik - 8P8C til rund kabel
Netværksstik m. guldbelagte kontaktflader.  
For UTP kabel m. massive ledere. 
Ref. H27877

9,-

Gigabit Ethernet switche, 100/1000Mbps
Nye gigabit switche i stilrent hvidt kabinet. For tilslutning 
af flere computere/enheder til netværk. Understøttede 
dataoverførselshastigheder er 10/100/1000 Mbps. Over-
holder IEEE 802.3 /3u og /3ab standarder. Understøtter 
MAC adresse auto-learning og auto-aging samt 8K MAC. 
Strømforsyning medfølger.

150Mbps USB 2.0 WLAN adapter til notebook PC 
Samme som ovenstående blot i meget 

kompakt version, velegnet til note-
books. Intern antenne med god 
trådløs rækkevidde. Ref. H32686

169,-Kun

189,-
TILBUD

Kun

UPS m. display + software (650W)
Forhindrer tab af 
data ved strømud-
fald. UPS’en funger-
er som strømbuffer 
og giver dig tid til at 
gemme dine data og 
lukke din PC/server 
korrekt ned. 
Ref. H29736

5 ports version
Ref. H32659

8 ports version
Ref. H32658

269,-

445,-

795,-Kun

845,-Kun

Modular 
krimptangsæt i kuffert m. netværkstester og stik
Ref. H21638 (VTMUS2)

Nem samleboks til 
CAT5e UTP kabel
Ref. H32558

39,-

Velleman - Multimedie 
headset m. svanehals-
mikrofon
Stereo hovedsæt med mik. 
Perfekt til Skype™, IP-telefoni 
og underholdning. 
Ref. H11037 (HSM7)

89,-Kun

high-Speed

UTP netværkskabel - 2 x RJ45, CAT5E
CAT 5e patchkabler m. uskærmede snoede par. Påsvej- 
sede stik: 2 x RJ45 stik, uskærmet, med forgyldte 
kontaktflader. Par-sekvens i henhold til EIA/TIA 568. 
Længder fra 0,5 til 50m.

Grå

Hvid

Telefonledning - 2 x RJ11 stik
4 tråds telefonledning med 2 x RJ11 stik.

Hvid

Ref. H25638 0,5m 10,-
Ref. H23058 1,0m 15,-
Ref. H25637 2,0m 19,-
Ref. H23059 3,0m 25,-
Ref. H25636 5,0m 29,-
Ref. H23060 10,0m 49,-
Ref. H25634 15,0m 59,-
Ref. H25633 20,0m 79,-
Ref. H25631 30,0m 109,-
Ref. H25630 50,0m 149,-

Ref. H29369 5,0m 44,-
Ref. H29278 10,0m 69,-
Ref. H29277 20,0m 89,-
Ref. H29276 30,0m 129,-

Ref. H25064 3,0m 29,-
Ref. H24587 10,0m 49,-
Ref. H14681 15,0m 59,-

LAN netværks-kabeltester (til RJ45 og RJ11)
Et uundværligt redskab for 
installatører og teknikkere, 
som skal foretage installation 
og vedligehold af netværk 
eller telefonsystem. Den 
kompakte enhed kan teste 
RJ45 netværks- og RJ11/12 
telefonkabler samt de fleste 
computer-kabler.
Ref. H19804 (VTLAN4)



H21471 2 vejs 49,-
H21472 3 vejs 59,-
H21473 4 vejs 69,-
H23659 6 vejs 89,-
H28121 8 vejs 99,-
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rAdio/tv- og AntennemAteriel

Din... A/v tilbehørSpeciAliSt

Alt i hdmi
konverere og switche

USB audio/video opsamler m. software
Perfekt redskab til digital lagring og redi-
gering af dine gamle video-optagelser. 
Ulead® Video Studio 10.0 medføl-
ger på DVD. USB 2.0 strøm-
forsynet plug-and-play en-
hed. Leveres med alle
nødvendige kabler 
og stik. 
Ref. H29224

Udendørs DVB-T antenne
Ligger din antenne i dag inde på 
loftet så skift den ud til en aktiv 
udendørs DVB-T antenne m. ind-
bygget forstærker. Vandtæt hus 
med anti-UV coating. Fleksibel 
vægmonteringsbeslag og 3m 
coax antennekabel medfølger. 
Ref. H28653

Strømforsyningsmodul til aktiv DVB-T antenne
Anvendes kun, hvis DVB-T antennens indbyggede 
forstærker ikke kan strømforsynes via din DVB-T mod-
tager. Netadapter: 230V til 5VDC medfølger. 
Ref. H28654

UHF antenne - 10 elementer 
til DVB-T

           Velegnet til modtagelse af 
digital TV (DVB-T signaler). 12db 
forstærkning. Størrelse: 132 x 33 x 
60 cm. Ref. H29735

Prof. König antenneforstærker med op til 20dB 
justerbar forstærkning og 4 udgange

Velegnet til både DVB-T og 
kabel TV. Udstyret med 

returvej så den også 
fungerer sammen 
med kabel-
(internet)modem. 
Ref. H32466

Freja - Antennevægdåser, 
1½ modul (FUGA design)

Slutdåse TV/FM, Hvid (TD260D). 
Ref. H21449

Sløjfedåse TV/FM, Hvid (TD263) 
Ref. H29760

Kun 129,-

digitAl tv Kræver et StærKt AntenneSignAl
Du har måske bemærket det. Ved overgang fra analog til digital TV er et svagt antennesignal blevet 
et større problem. Hvor de ‘gamle’ analoge TV modtagere viste billeder med lidt (ubetydelig) ‘sne’, så 
vil de nye digitale modtagere ‘pixelere’ eller helt ‘fryse’ både lyd og billede, når TV signalet er for svagt. 
Eneste løsning er at forstærke dit antennesignal. Her er nogle gode forslag.

69,-Kun

Musemåtte med GEL håndledsstøtte 
Ergonomisk musemåtte, som yder en mærkbar aflast-
ning af skulder og underarm. Skridsikker belægning på 
undersiden. Ref. H28404

USB fingeraf-
trykslæser m. software
Beskyt dit system og dine data imod uautoriseret 
adgang. Denne enhed sørger for at det kun er brugere 
med det rette fingeraftryk som får adgang.  Husker op 
til 10 forskellige fingeraftryk. Ref. H29552

345,-Kun

229,-
TILBUD

Spar 70,-

IR fjernbetjeningsmodtager - Til skjulte apparater 
Med denne ‘IR bender’ kan du gemme op til 3 IR fjern-
betjente apparater væk, som du ikke ønsker skal være 
synlige i din stue. Gem f.eks. din DVB-T modtager i et 
skab, og tilslut dette IR “øje” som er alt hvad fjern-
betjeningen skal kunne se for at videreføre signalet til 
modtageren. Passer til alle IR fjernbetjente A/V apparater 
(dog ikke Bang & Olufsen). Ref. H30603

Thomson - Digital TV modtager m. fjernbetjening
Fuldt fremtidssikret MPEG4 DVB-T modtager til frie luftbårne 
digitale TV kanaler (DR1, DR2, DR-update, DRHD, 
Ramasjang, DRK, Folketinget, TV2 samt TV2’s regio-
nale kanaler). Med denne modtager får du alle de
nødvendige tilslutningsmuligheder. Modtageren
understøtter fuld HD og har HDMI udgang for 
nyere fladskærme og 2 SCART udgange for
tilslutning af billedrørs-TV og videobåndoptager.
Leveres med dansk menufunktion og inkl. 
fjernbetjening. Ref. H14936 (DTI2012)

445,-
TILBUD

Spar 100,-

HighSpeed HDMI kabler - Sorte eller hvide
Testet i TV2s forbrugerprogram, Basta, 
til at være præcist lige så gode som 
langt dyrere mærkevarekabler. 
Fås i sort og hvid og i flere 
længder fra 1,5 til 15m. 

Sort

Hvid

Ref. H28304 1,5m 59,-
Ref. H23828 3,0m 89,-
Ref. H23829 5,0m 109,-
Ref. H32687 7,5m 129,-
Ref. H25048 10,0m 169,-
Ref. H24373 15,0m 269,-

Ref. H32565 3,0m 99,-
Ref. H32416 7,0m 159,-
Ref. H32564 10,0m 169,-

TV/FM/SAT antennesignal splittere (50-2450MHz)
Antennesplitter for radio, DVB-T og satellit. Fordeler 
antennesignal til flere radio/TV modtagere. DC gennem-
gang (for antenneforstærker) på alle porte.

F stik - HQ
For udvendig kabeldiameter: Ø7,0mm. 
Montering: Twist-on uden værktøj.
Ref. H25087

COAX antennekabel - 75 ohm, 2 x skærm,  
Hvid Ø7mm
Højkvalitets antennekabel med 
dobbelt afskærmning
for ekstra høj dæmpning. 
Inderleder i ren kobber 
for støjfri signalover-
førsel. Ref. H25085

395,-Hel rulle (100m)

9,-Afklip (pr. m.)

395,-Kun

289,-Kun

Dobbeltskærmede RG59 antennekabler m. 
støjfilter
Kvalitetskabler med høj
skærmningsimunitet (>85dB). 
Optimale til kabel TV og 
HDTV.

Ref. H25037 1,5m 24,-
Ref. H25038 2,5m 34,-
Ref. H23862 3,5m 44,-
Ref. H25033 5,0m 49,-
Ref. H25032 7,5m 59,-
Ref. H25034 10,0m 69,-

Hvid

Antenne/parabol vægbeslag
Aluminium, vinklet væg/murbeslag. Fremstillet i 
50mm alu. rør. Monteringsplade: 147 x 147mm. 
Vægafstand: 
45 cm. 
Ref. H30936

219,-Kun

239,-Kun

HDMI konverter - Komposit video / S-Video + 
audio til HDMI
Til overførsel af lyd og billede fra PC eller til HDMI 
enheder. Ref. H32291

795,-Kun

HDMI konverter - SCART til HDMI
Til overførsel af lyd og billede fra eksempelvis VHS 
båndoptager til dit fladskærms TV via HDMI. 
Med 720p HDMI opskalering. 
Ref. H32290

795,-Kun

229,-Kun

Kun 169,-

Kun 119,-

Kun 12,-
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EnErgisparEpærEr

sE hVor mEgET Du sparEr!
Alt i... 
sTrømkablEr og sTik

Strømforbrug: 1,2W
Farvetemp.: 2700K
Lysintensitet: 19 lumen 
Brændtid: 20.000 timer. 
Ref. H23825

GU10 LED pære, 230VAC, Varm hvid
Let at udskifte med eksisterende halogenpærer. Stor 
strømbesparelse og meget længere brændetid end std. 
halogenpærer.

Kun 59,-

Strømforbrug: 3W
Farvetemp.: 2700K
Lysintensitet: 75 lumen 
Brændtid: 30.000 timer 
Ref. H32689

Kun 139,-

spar op Til 88% på El-rEgningEn 

MR16 LED-pærer, 12V AC/DC, Varm hvid
Spar strøm ved udskiftning af halogenpærer til LED. Med 
linseglas for udendørs brug. Flere varianter og 
kvaliteter.

5 års garanti!

Kun 139,-
5 års garanti!

Kun 59,-

Strømforbrug: 1,2W
Farvetemp.: 2700K
Lysintensitet: 19 lumen 
Brændtid: 20.000 timer. 
Ref. H24615

Strømforbrug: 3W
Farvetemp.: 2700K
Lysintensitet: 65 lumen 
Brændtid: 30.000 timer 
Ref. H32690

Strømforbrug: 1,2W
Farvetemp.: 2700K
Lysintensitet: 18 lumen 
Brændtid: 20.000 timer. 
Ref. H28655

Strømforbrug: 1,3W
Farvetemp.: 2800K
Lysintensitet: 60 lumen 
Brændtid: 30.000 timer 
Ref. H32635

LED strømforsyning - 4 til 24V (20W)
DC transformator specielt til LED pærer og strips. Maks. 
20W med 7 udgangsspændinger for et bredt 
spektrum af tilslutninger. Mulighed for tilslut-
ning af 1 og 3W Power LEDs, Luxeon LED 
og helt alm. 12V LED pærer og strips. 
Beskyttet imod overophedning og 
kortslutning. Udgangsspændinger: 
4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 24Vdc.
Ref. H29722

345,-Kun

MR11 LED pærer, 12V AC/DC, Varm hvid
Strømbesparende MR11 LED-pærer med den foretrukne 
varm hvid farve.

Kun 99,-
5 års garanti!

Kun 59,- Højeffektive halogen transformatorer 
Dæmpbare elektroniske transformatorer til halogenbelysning. Beskyttet imod 
kortslutning og overophedning. Effektivitetsgrad på 95%. Bemærk: Det er vigtigt 
at dimensionere den elektroniske transformator korrekt. Optimalt bør effektfor-
bruget minimum udgøre 60-70% af transformatorens maksimale Watt-effekt.

VM162 - Fjernbetjent RGB LED farvelysdæmper
Ideel til styring af RGB LED strips f.eks. CHLS4RGB. 
Nem betjening via medfølgende RF fjernbetjening. 7 
farvetoner. 10 dæmper-trin. 
Ref. H29776 (VM162)

395,-Kun

G4 LED stiftpærer, 12V AC/DC, Varm hvid
Strømbesparende G4 LED stiftpærer som nemt erstat-
ter traditionelle 10 - 20W halogenpærer.

Strømforbrug: 1,2W
Farvetemp.: 3500K
Lysintensitet: 26 lumen 
Brændtid: 20.000 timer. 
Ref. H29541

Strømforbrug: 1,5W
Farvetemp.: 3150K
Lysintensitet: 75 lumen 
Brændtid: 30.000 timer 
Ref. H28388

Kun 79,- Kun 59,-

Kvalitetssparepærer. Med lynstart (0,01 sek.). Energiklasse A og 
farvetemperatur på 2700K (varm hvid). Middelbrændtid på 10.000 
timer (5 gange en traditionel gløde- eller halogenpære). Pris: Ca. kr. 
20,- under markedsprisen for mærkevarepærer i samme kvalitet.

Ref. Type Effekt Lysintensitet Pris
H30127 E14 kerte 3W 150 lumen (=20W glødepære) 39,-
H30128 E14 kerte 5W 200 lumen (=25W glødepære) 39,-
H30009 E14 2 rør 5W 250 lumen (=30W glødepære) 39,-
H30005 E14 2 rør 7W 350 lumen (=40W glødepære) 39,-
H30003 E14 globe 3W 165 lumen (=20W glødepære) 39,-
H30004 E14 globe 5W 275 lumen (=30W glødepære) 39,-
H30007 E27 3 rør 7W 385 lumen (=40W glødepære) 39,-
H31042 E27 3 rør 11W 605 lumen (=60W glødepære) 39,-
H30000 E27 globe 5W 275 lumen (=30W glødepære) 39,-
H30194 E27 globe 7W 290 lumen (=40W glødepære) 39,-

spar 20,-

Amalgam kviksølv koncentration < 2,5mg. Flere varianter end de her viste!

FlErFarVE - rgb lED sTrip

Fås også som 
enkelt-farve 
dæmper. 
Ref. H29856 
(VM152).

Hel rulle (5m) 1295,-
Afklip (pr. 5cm) 20,-

Ref. H32227 12VAC /10-40W 129,-
Ref. H17176 12VAC / 20-60W 139,-
Ref. H17174 12VAC / 35-110W 159,-
Ref. H23361 12VAC / 50-150W 219,-

Kun 20,-

Strømstik - CEE7
Til ledningsmontage. 230V/16A. 
Hvid: Ref. H21035 (vist)
Sort: Ref. H21034 

Strømstik - Euro
Til ledningsmontage. 230V / 6A.
Hvid: Ref. H21037 (vist)
Sort: Ref. H21036 

Kun 10,-

Strømledning - 3 x 0,75mm²
10 meter. 230V/16A.
Hvid: Ref. H23046 (vist)
Sort: Ref. H23045

Digital energimåler 230V / 16A
Effektivt måleredskab til bestemmelse 
af dine el-apparaters helt nøjagtige 
forbrug. Måler KWh forbruget og 
kan indstilles til at vise el-udgiften i 
kroner, når du har indkodet din kWh-
takst. Med Pin-Earth. Ref. H29543
(NETBPEM3)

199,-
TILBUD

Spar 20,-

Trådløs digital energimåler 230V / 16A
Se strømforbruget (i Watt) og strømudgiften (i kr.) på dine el-
apparater (Du kan selv indtaste din strømtarif). Viser det løbende 
strømforbrug mens de 
tilsluttede apparater er i 
drift. Forudsiger strømud-
giften for et apparat i en 
fremtidig periode: Måned 
eller år. Viser det samlede 
strømforbrug hen over 
det overvågede tidsrum. 
Viser maks. strømtræk for 
den overvågede periode (Auto 
maks. hold). Understøtter op til 5 trådløse strøm-
monitorer (2 stk. medfølger). Ref. H12511 (NETBPEM4)

395,-
NYHED

Trådløs

Kun 99,-

Stikdåse - 4 x DK blindjord, 
Uden ledning. Ref. H26925

Kun 49,-

VM150 - RGB LED lysdæmper 
til DIN-skinne
Nem DIN-skinne montage. Dobbelt 
trykknapbetjening: Tryk for at 
vælge farve, tryk for justering af 
lysintensitet. Knapper kan paral-
lelforbindes. Enkelt farve mode. 

Ref. H32263

Hel rulle (5m) 1495,-
Afklip (pr. 10cm) 44,-

lED sTrips i rEnE FarVEr
SMD LEDs i vandtæt silikone-indstøbning. 

5 cm klippeafstand.

Fleksibel vandtæt SMD LED strip - RGB
LED strip med silikone-indstøbte SMD LEDs. Indeholder 
150 high-bright LEDs på 5 meter strip (type 5050) - 10 
cm klippeafstand. Velegnet til illuminerede skilte, trappe-
markeringer, foot light og meget mere. Rød-Grøn-Blå 
farvemix muligt med eksempelvis VM162 - farvelys-
dæmper. Ref.H29777 

Ref. H29291 Blå

Ref. H29292 Grøn

Ref. H29293 Rød

Ref. H29295 Gul

Ref. H29294 Kold Hvid

Ref. H29405 Varm Hvid
395,-Kun
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moduler Spar monteringsarbejdet med
færdigsamlede (VM) moduler.

Byggesæt (K) for professionele og øvede.

miniKitS Sjove (MK) byggesæt
for børn og unge.

KitS

KSR10 Robotarm - Lodefri byggesæt
Prøv hvor interessant elektronik og mekanik kan være! Du 
indvies i robot-teknologien mens du bygger din helt 
egen robot. 5 motorer og 5 bevægelige 
led for bl.a. albue- og håndledsbe-
vægelse samt funktionelt greb. 
Ledningsbaseret kontrolenhed 
med fem kontakter. Det ind 
byggede søgelys gør armen 
sjov at betjene i mørke. 
Ref. H29159 
Tilbehør: 4 x D/LR20 batterier

USB Interface kit til Robotarm
Nu kan du udbygge dit Robokit med 
et USB interface for PC program-
meret styring. Opret dine egne 
funktioner. Ref. H14791 
(KSR10/USB)

MK100 - Juletræ med 16 lysdioder
Sjovt og nemt byggesæt med 16 lysdioder, 
som blinker. Byggesættets strømforbrug er 
så lavt, at et almindeligt 9V batteri kan 
holde i adskillige dage. Ref. H10727

110,-Kun

MK118 - FM Radio
Byg din egen FM radio. 

Sjov to gange: Sjov at bygge, 
sjov at lytte til! Spændingsforsyn-
ing: 12 VDC/100mA, f.eks PS1203 
netadapter. Ref. H10745

229,-Kun

119,-Kun

MK182 - Digitalt ekko-kammer
Sjov effekt værktøj - ...tøj - ...tøj !! Kan anvendes til for-

skellige audiosystemer, karaoke, PA eller 
blot for sjov. 4 justeringer for 
MIC eller indgangsniveau, 

volumen eller udgangs-
niveau, ekko-
forsinkelsestid, og 

feedback.
Ref. H31488

169,-Kun

Elektronik startsæt
Lodddeudstyr + to minikits. Ref. H10725 (K/START)

695,-Kun

295,-Kun

495,-Kun

K8055 - USB PC-interface
Til eksperimenter og programmering. Strømforsynes via 
USB. 5 stk. digitale indgange, 8 stk. digitale udgange, 2 
analoge indgange og 2 analoge udgange med 8-bit opløs-
ning. Inkl. software samt DLL til egen software-udvikling. 
Fås også som færdigsamlet modul (VM110). 

Ref. H10874

K6400 - Kodelås m. 5A / 230V relæudgang
Velleman kodelås som byggesæt. Perfekt til eksempelvis 
aktivering og deaktivering af alarm, oplåsning af døre 
etc. En lysdiode på frontpanelet indikerer status (lukket/
åbnet). Koden, på op til 4 cifre, er nem at indstille. På 

grund af frontpanelets 
lukkede konstruktion er 
den velegnet til monter-
ing såvel udendørs som 

inde. Ref. H10807

369,-Kun

295,-Kun

K8095 - MP3 afspiller Kit
Endelig er det muligt at bygge sin egen MP3 afspiller! Byg 
dit eget hjemme-audiosystem, jukebox, jingle afspiller, 
audio-beskedgiver, lydeffektgiver... Du bestemmer frit 
hvor og hvordan den skal anvendes! Ref. H31492

395,-Kun

Her vist med 
ekstratilbehør: 
LCD display og 
RF modtager .

K8098 - Audioanalyse panel-instrument
Lille og kompakt enhed, ideel til panelmontage. Giver dit 
hjemmebyggede lydsystem et high-tech look. Måler: Peak 
effekt, RMS effekt, Middel dB, Peak dB, Lineær audio 
spektrum, 1/3 oktav audio spektrum. Ref. H32262

345,-Kun

VM130 - 2-kanals trådløst fjernbetjeningsæt
Til fjernstyring af f.eks. garageporte, belysning, alarmer 
og meget mere. Rækkevidde: Ca. 30m (433,92 MHz). 
Nøgleringssender leveres inkl. batteri. Modtager: Spæn-
dingsforsyning 9-12 VAC/DC 100mA. Indbygget 3A relæ 
for hver kanal og forskellige timerfunktioner - kontinuerlig
 eller ’puls’ mode. Ref. H29404

Én håndsender medføl-
ger. Ekstra håndsender: 
Kr. 219,- (Ref. H28461)

495,-2 kanaler

VM160 - 4 kanal RF fjernbetjeningssæt, 230V/5A
Har du behov for mere end de to kanaler som ligger i 
VM130 så er VM160 den oplagte løsning. Med 4 uafhæn-
gige relæudgange kan du nemt styre flere applikationer 
med samme kompakte fjernbetjening. Hver relækanal kan 
tilsluttes enheder med maks. strømforbrug på 5A (3A ved 
induktiv belastning). Relæudgangene kan også benyttes 
til at udløse kraftigere skifterelæer for styring af mere 
strømkrævende applikationer. Puls eller toggle betjening.
          Mulighed for tilslutning af op til 31
       trådløse sendere. Ref. H31494

VM134 - PIC programmeringsmodul
Med dette modul kan du programmere et stort udvalg 
af Microchip® PIC™ microcontrollere. Brugervenlig 
PICprog2006™ programmerings-
software medfølger. 
Ref. H23591

     Én håndsender 
  medfølger. Ekstra 
håndsender: Kr. 239,- 
(Ref. H31496)

595,-
NYHED

4 kanaler

VM8090 - 8 kanals USB relæ kort
8 relækanaler som kan styres via din computer - og via 
din iPHONE! Benyt USB porten for nem tilslutning og 
forbind op til 16A til hver af de 8 strømrelæer. Printet 
er forsynet med trykknapper for test/manuel betjen-
ing af hver relækanal. DLL appplikation 
til ud- vikling af din egen software, 

samt iPhone applikation 
kan downloades. 

Ref. H22871

VM160DT -
4 kanals desktop 
fjernbetjening til VM160
Kan også vægmonteres 
i indmuringsdåse.
Ref. H31495

595,-KunMK171 - Stemmeforvrænger
Lav din stemme om til en            robot, tilføj vibratoef-
fekt, eller gør din stemme              lysere eller dybere. 
Indbygget mikrofon og                 effektforstærker med 
volumenkontrol. Tilslut                 blot en højtaler 
og du har masser af sjov. 
Lærerigt byggesæt 
som også er velegnet 
til fest og leg. Strøm-
forsyning: 9VDC. 
Ref. H10797

845,-Kun

529,-Kun
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Hobby-loddekolbesæt + Gratis blyfri loddetin
God 230VAC / 25W hobby-loddekolbe samt stativ m. 
svamp, tinsuger og 17g blyfri loddetin i dispenser. 
Velegnet til lodning af Velleman Minikits.
Ref. H21829 (K/SOLD2N)

Selv-vulkaniserende isolerbånd - 10m
Gummi-isolerbånd som selv ”smelter” til en vandtæt pakning
uden brug af hverken lim eller opvarmning. Anvendes til iso-
lering, forsegling og beskyt-
telse af f.eks. kabel/stiksam-
linger og ende-termineringer. 
Ref. H23796 (T10RUB)

Krympeflex sortiment
Praktisk sortimentspakke med 40 stk. krympeflex.  
Diameter: fra 1 til 12mm. Længde: 120mm. Til isolering, 
tætning af kabel/stiksamlinger. Krympetemperatur: 90°C. 
Krympe-ratio: 2:1.
Assorterede: Ref. H23363 (K/STMC)
Sorte: Ref. H23208 (K/STB)

149,-Kun

695,-
Begrænset antal

Nyhed

Alle priser er inkl. moms og gælder til d. 31/3-2011, så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl samt 
nødvendige ændring i priser og specifikationer. © Helmholt Elektronik A/S (CE, RoHS, import- og el-skrot afgiftsansvarlig).

K8099 - Retro NIXIE ur
Grib chancen NU før det er for sent - Byg dit eget nixie ur!
‘Nixie’-rør er fortidens ‘displays’. I 50’erne, 60’erne og de 
tidligere 70’ere fandtes der ikke LED eller LCD displays. 
Man brugte i stedet neongasfyldte rør til visning af numer-
iske data. Nixies har en karakteristisk varm glød som er 
meget dekorativ. De produceres ikke længere og er svære 
at skaffe. Dette historiske samleobjekt fås kun i et begræn-
set antal. Pleksiglas-kabinet fås som tilbehør.
Ref. H30139

Sæt med 4 genopladelige LED ‘sterin-lys’
Den helt ufarlige lyskilde, som hverken kan forårsage 
brand eller sode. LED lysene har et meget lavt strøm-
forbrug og dermed en lang brændtid - ca. 10 timer pr. 
opladning. Praktisk ladebase medfølger. Ref. H31346 
(XMCL13)

159,-Kun

Prof. neon arbejdslampe - 60W
Prof. lavenergi arbejdslampe inkl. 2 x 18W og 1 x 24W 
energisparepærer. Svarer til en 300W halogenlampe. 
Meget stabil forkromet lampe med skumbelagt bæregreb. 

Stænktæt (IP44) lampehus 
som kan vippes og fik-
seres i ønsket position. 
Slagfast polycarbonat 
plastfront. Ref. H28875
 (EWL14)

395,-Kun

LED brusehoved m. tem-
peraturstyret farveskift
Nu er det helt slut med det 
kolde gys! Med denne bruser 
kan du se om vandet har 
den rette temperatur før du 
træder ind i brusekabinen. 
Når du tænder for vandet 
begynder lysdioderne straks 
at lyse. Faven på lyset skifter 
helt afhængigt af vandtem-
peraturen. Og så er bruseren 
oven i købet vandbespa-
rende! Ref. H24791

129,-
Dynamo-drevet

Nyhed

Få et stort udvalg af de mest brugte kompo-
nenter til lavpris
Meget billigere end at købe enkeltvis!

Keramiske kondensatorer
224 stk. 10pF - 220nF.
Ref. H12266 (K/CAP1)

Elektrolyt-kondensatorer
120 stk. 1 - 1000µF. 
Ref. H11891 (K/CAP2)

Lysdioder - rød/gul/grøn
80 stk. 3 - 5mm. 
Ref. H14435 (K/LED1)

Modstande E-12
610 stk. 1/4W. 10 stk. pr. værdi fra 
10 ohm til 1Mohm.
Ref. H12905 (K/RES-E12)

Transistorer 
100 stk. ass. af de mest almindelige.
Ref. H23568 (K/TRANS1)

Dioder / Brokoblinger 
120 stk. af de mest brugte. 
Ref. H23107 (K/DIODE1)

Kabelsokker - Grå eller sort, 5 meter
Elastisk kabelsok, særdeles velegnet til samling og 
beskyttelse af kabler og slanger. Fremstillet af flertrådet 
nylon (PET) som er vævet 
sammen. Flere tråde og 
større fleksibilitet end i 
tilsvarende polyestersok-
ker.

Ref. H30718 20mm Grå 119,-
Ref. H30717 20mm Sort 119,-
Ref. H30720 40mm Grå 199,-
Ref. H30719 40mm Sort 199,-
Ref. H30722 55mm Grå 249,-
Ref. H30721 55mm Sort 249,-

Kun  98,-

Sikringer (Flink) 
Ass. 100 stk., 5 x 20mm. 
0,1A - 5A. Ref. H15497 (K/FF)

Bilsikringssortiment - 10 stk. 
m. diodelys (7,5 til 30A). 
Den indbyggede indikatorpære 
lyser hvis sikringen er sprunget. 
Ref. H23338 (BL/AFUL)

Testledningssæt 10 stk. 50cm.
Ledningslængde: 50cm. Isolerede krokodillenæb: 25mm. 
Ledningsdiameter: 10 x 0,01mm tråde (udvendig: 
Ø18mm). Farver: 2 x sort, 2 x rød, 2 x hvid, 2 x grøn, 2 x 
gul. Ref. H20349 (CM11)

29,-Kun

Mini bilsikringssortiment - 10 
stk. m. diodelys (7,5 til 30A). 
Ref. H23340 (BL/AFUML)

Kun  39,-

119,-Kun

Kun  39,-

Kun 99,-

Kun 119,-

Kun 139,-

Kun 139,-

Kun 149,-

Kabelsko krimptangsæt 
Indeholder: 80 stik/fatninger + 
krimptang. Røde: AWG 22-18 / 
0,5-1,0mm² kabel. Blå: AWG 16-14 
/ 1.5-2.5mm² kabel. Ref. H21608 
(BL/FCT)

Kun 119,-

Monteringsledninger
60 meter i 10 farver. 0,20mm2.
Perfekt til Velleman byggesæt. 
Trådet leder: Ref. H11720 (K/MOW)
Massiv leder: Ref. H11721 (K/MOWM)

99,-Kun

59,-Kun

69,-Kun

Ref. H30697 Ø1,0mm x 15M 139,-
Ref. H30699 Ø1,5mm x 15M 139,-
Ref. H30705 Ø2,5mm x 15M 149,-
Ref. H30707 Ø3,5mm x 15M 149,-
Ref. H30709 Ø5,0mm x 12M 159,-
Ref. H30713 Ø7,0mm x 12M 159,-
Ref. H30714 Ø9,0mm x 12M 169,-
Ref. H30698 Ø12,0mm x 8M 179,-
Ref. H30702 Ø20,0mm x 5M 179,-
Ref. H30704 Ø25,0mm x 3M 169,-

Krympeflex - Sort i udtræksæsker


