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trådløs Ip netværkskamera m. Ir natlys - 
Inkl. software
Tilsluttes en computers trådløse net-
værk. Giver adgang til live overvågn-
ing via enhver internet browser eller 
smartphone med internet forbindelse. 
Kameraet har indbygget bevægelses-
detektion og kan sende billeder via email 
eller uploade til FTP. Til inde- og udendørs 
brug. (CAMIP7)

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. Instru-
mentet har auto-slukfunktion.

König - Soundbar 2.1 højttalersystem 2x20W + 40W subwoofer
Giv dit fladskærms-TV markant forbedret lyd med med denne kraftfulde Soundbar. Det 
stilrene og slanke kabinet passer ind i ethvert interiør. Det diskrete LED-display samt 
den medfølgende fjernbetjening gør det nemt at betjene enheden. 
Med denne enhed får du absolut værdi for 
pengene!

velleman - LeD
Luplampe, 6W
Værdifuld hjælp ved næsten enhver form for præcisions-
arbejde. Kraftig 5 dioptri linse (2,25 x forstørrelse) 
omkranset af 64 lysstærke LEDs med god farvegen-
givelse. Den fleksible universalarm sikrer maksimale 
justeringsmuligheder. Strømforbrug på kun 6W. 
Fastgør lampen til bordet eller benyt gulvstander 
m. hjul (ekstra tilbehør).
(VTLLAMP1W)

videoovervågningssystem - Dvr, 4 
kameraer (ekskl. harddisk)
Prof. overvågnings-installationssæt. 
Perfekt til overvågning af butikker og 
boliger. Sættet indeholder 4 vandtætte 
farvekameraer med automatisk 
infrarød natlys, 4 x 20m strøm/
signal kabel samt en 4-kanal digital 
videooptager med IR fjernbetjening. 
Harddisk medfølger ikke. , Mulighed for 
fjernovervågnig via iPhone. 

Ref. H31110  4995,00
Spar 250,00

Ref. H30287  1245,00

Ref. H32176  895,00Ref. H31400  299,00

Ref. H30145  745,00

64 LED’s

Laboratorie strømforsyning - 0-30vDC +5vDC +12vDC 
(digital)
Standard laboratorie-strømforsyning 0-30VAC / 3A - den gode 
“arbejdshest” som dækker langt de flestes behov. To faste 
udgangsspændinger: 5Vdc (USB spænding) og 12Vdc (auto-
spænding). (PS613)

Ref. H19951  1745,00

MK193 - 3D LeD kube, 3x3x3 røde LeD, pro-
grammerbar via USB
Byg din egen USB LED kube og 
kontrollér den via din
PC. Opret alle de ani-
mationer du har lyst til 
og del dem med andre! 
Software medfølger.

Ref. H38936  289,00

Bluetooth® håndfri mobiltelefonkit
Nem tilslutning og kræver ingen installation. Kom-
patibel med alle mobiltelefoner og smartphones 
med bluetooth-funktion. Op til 10 timers taletid og 
30 dages standby tid. Placeres på solskærm. Inkl. 
650mAH genopladeligt LiION batteri. (BTSP1)

Ref. H31186  395,00

hÅNDfrI MOBILteLefONI

König - LeD brusehoved m. 
temperaturstyret farveskift
Slut med det kolde gys! Med 
denne bruser kan du se om 
vandet har den rette temperatur 
før du træder ind i brusekabi-
nen. Når du tænder for vandet 
begynder lysdioderne straks 
at lyse. Faven på lyset skifter 
afhængigt af vandtempera-
turen. Grøn: For kold. Blå: 
OK. Rød: For varm.

Ref. H24791  129,00

velleman - prof. metaldetektor 
m. lyd diskriminator
Søgning efter skjulte skatte er en god 
og måske også indbringende hobby. 
Denne kraftige metaldetektor har 
indbygget filter, som sorterer værdiløst 
metal fra. Lyd og viserindikation. 
Hovedtelefon kan tilsluttes. (CS150N)

Ref. H17848  995,00
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Laboratorie strømforsyning - 0-30v 0-10a LeD 
disp. (IeC1010)
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. 
Ref. H28013 
(PS3010)

Notebook strømforsyning - 15 til 24v / 
90W (4a) +USB, eup
Til laptop computere og andet elektronisk 
udstyr. Med 8 forskellige DC stik, som passer 
til en lang række computere, fladskærme 
mv. Forsyningsspænding: 100-240VAC. Ud-
gangsspænding: Fra 15 til 24 VDC (3,5 til 4A 
maks. 90W). Indbygget 5V USB-forsyning. 
Sikret mod overbelastning og kortslutning. 
Ref. H32076

Dobbelt lab. strømforsyning - 2 x 0-30v +5v / 2 
x 0-3a
Digital udlæsning af spænding og strøm. To separate 
sektioner, som kan anvendes i serie eller parallel. Sikret 
mod kortslutning og overbelastning. Udgangsspænding 
(variabel): 2 x 0-30VDC / 3A. Udgangsspænding (fast): 
5VDC / 3A. Strømbegrænser (trinløs): 0-3A. Lavt støj/
ripple: 1 mV RMS. 
Ref. H19943 
(PS23023)

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

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

Notebook strømforsyning - 12 til 24v / 
150W (8,5a) eup 
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. Ud-
gangsspænding: Fra 12 til 24VDC (6 til 8,5A, 
maks. 150W). Indbygget 5V USB-forsyning. 
Sikret mod overbelastning og kortslutning.
Ref. H23384

Universal strømforsyning - 12 til 24vDC 
/ 70W (5a) eup
Standard strømforsyning med 8 forskellige 
DC stik. Forsyningsspænding: 100-240VAC. 
Udgangsspænding: Fra 12 til 24VDC (3 til 5A 
maks. 70W). Sikret mod overbelastning og 
kortslutning. Ref. H32644

Universal netadaptere - 5 til 12vDC
Højeffektive switchmode netadaptere. Sikret mod 
kortslutning og overbelastning. Ledning m. DC 
stiksortiment (8 stk.). Udgangsspænding: 
5-12 VDC. To størrelser:

Universal netadaptere - 3 til 12vDC
Indgangsspænding: 100-240Vac. 
Justerbar udgangsspænding fra 
3 til 12VDC. Sikret mod kort-
slutning og overbelastning. 9 
DC-stik medfølger.
Flere varianter:

2595,00KunFås også i 20A version.  
Ref. H19948, kr. 3095,00.

2395,00Kun

69,00Kun

Laboratorie strømforsyning - 0-30v / 0-3a m. 
sikkerhedsbøsn.
Prof. lab. strømforsyning med 0-3A strømbegrænser, LCD 
displays og sikringsbeskyttelse. Lav støj/ripple på kun 
1mV RMS. Tre 
udgange, +, -  og 
jord. 
Ref. H19945 
(PS3003)

1395,00Kun

Laboratorie strømforsyning - 1,2-12v / 1.5a m. 
LeD display
God trinløs justerbar laboratoriestrømforsyning m. LED 
display. Velegnet til 
hobby og mange Velle-
man byggesæt.
Ref. H19932 
(PS12015)

H29227 5VDC / 3A (PSS0530) 189,00

H29228 9VDC / 1,9A (PSS0919) 199,00

H29229 12VDC / 1,5A (PSS1215) 179,00

H29230 15VDC / 1,2A (PSS1512) 159,00

395,00Kun

Notebook strømforsyning - 15 til 20v aut. 70W m. 11 stik
Ultra kompakt stabiliseret switchmode strømforsyning 
til notebooks med maks. belastning op til 4667mA / 
70W. Dens kompakte (EuP) omformer er resultatet 
af den nyeste switchmode teknologi som sikrer 
høj energieffektivitet og mindre effekttab i form 
af varmeafgivelse. Automatisk spændingsind-
stilling og 11 aftagelige DC stik gør denne 
strømforsyning velegnet til et bredt udvalg 
af nyere notebooks. Ref. H38956 395,00Kun

395,00Kun

ref. Spec.
H32668 3 til 12Vdc / 12W (1A) +USB, EuP 149,00

H26063 3 til 12Vdc / 18W (1,5A) +USB, EuP 169,00

H32669 3 til 12Vdc / 27W (2,25A), EuP 189,00

595,00Kun

ref. Spec.
H20018 5 til 12VDC / 30W (4A) EuP 279,00

H32643 5 til 12VDC / 60W (5,2A) EuP 395,00

Laboratorie strømforsyning - 0-30v / 0-5a programmerbar
Ny Velleman lab. strømforsyning med USB og seriel PC interface.
Dobbelt LED display for spænding og strøm. Grov og fin justering 
af spænding og strøm. Beskyttelses modes: Spænding- eller strøm-
begrænsning. Hukommelse: 5 programmerbare hukommelser. PC 
tilslutning: Via USB eller RS232. Software medfølger til Windows 
XP, Vista og Windows 7. Sikringsbeskyttet.
Ref. H36035 (PS3005D)1245,00Kun

NYheD 
KOMMer I JaN.

150W

90W

70W
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595,00Kun



Batterier

For brug af Amerikanske el-artikler, som kræver 115V 
forsyningsspænding, i Danmark.
Flere størrelser:

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)

3

tecxus - NiMh lader m. USB, inkl. 2 x aa + 2 x aaa bat.
Kompakt væglader. Oplader 4 batterier på 
én gang, enten AAA eller AA. Desuden 5V
USB stik. Leveres inkl. 2 stk. AAA 
800mAh og 2 stk. AA 2100mAH 
NIMH batterier. Ref. H29956

Step-down konvertere - 
230v til 115v

tecxuS alkaline
ref. Spec. pakning pris

H30078 1,5V alkaline AAA/LR03 4 stk. 19,00

H30079 1,5V alkaline AA/LR6 4 stk. 24,00

H30080 1,5V alkaline C/LR14 2 stk. 24,00

H30842 1,5V alkaline D/LR20 2 stk. 34,00

H31014 1,5V alkaline N/LR1 1. stk. 15,00

H28320 9V / 500mAh alkaline E-blok 1 stk. 24,00

H28480 12V /38mAh alkaline LR23 1 stk. 16,00

tecxuS genopladelige

129,00Kun

ref. Spec. pris
H28421 CR1220 Lithium knapcelle, 3V / 35mAh 19,00

H28135 CR1225 Lithium knapcelle, 3V / 50mAh 19,00

H28481 CR1616 Lithium knapcelle, 3V / 55mAh 19,00

H28422 CR1620 Lithium knapcelle, 3V / 75mAh 19,00

H28474 CR2016 Lithium knapcelle, 3V / 75mAh 19,00

H28418 CR2025 Lithium knapcelle, 3V / 170mAh 19,00

H28353 CR2032 Lithium knapcelle, 3V / 230mAh 19,00

H10296 CR2430 Lithium knapcelle, 3V / 280mAh 19,00

H10298 CR2450 Lithium knapcelle, 3V / 560mAh 19,00

camelion knapceller
Camelion 3V lithium knapceller til ure, fjernebetjeninger, dørk-
lokker, lommeregnere, etc.

ct leader BlyBatterier
CT Leader serien er et lukket og vedligeholdelsesfrit ventil-
reguleret blybatteri konstrueret til brug i mange anvendelse-
sområder som eksempelvis UPS, alarmsystem, legetøj og en 
hel del andre applikationer. Dette er blot et udvalg af de mest 
anvendte varianter:
ref. Spec. pris
H10598 12V / 1,3Ah 97 x 43 x 51mm 149,00

H10622 12V / 7,2Ah 151x65x95mm 199,00

H25597 12V / 9Ah 151x65x95mm 249,00

H10606 12V / 12Ah 151 x 98 x 95mm 395,00

ref. Spec. pris
H19920 230 til 115V / Maks. 45W 109,00

H19918 230 til 115V / Maks. 100W 345,00

H19919 230 til 115V / Maks. 300W 495,00

H24993 230 til 115V / Maks. 1000W 1395,00

189,00Kun

tecxus - NiMh batterilader m. LCD display
Væglader med LCD statusdisplay, mikro-
processorstyret ladefunktion 
med -dV beskyttelse. 
Til opladning af 1-4 
AA / AAA NiMH 
batterier.
Ref. H32738

169,00Kun

INKL. 4 BatterIer

Blybatterilader 12v / 1,25a
Prof. blybatterilader med komplet 4-trins konstant-
strøms ladeprogram. Skifter automatisk fra opladning 
(charge) til vedligeholdelsesladning (float) når batteriet 
er fuldt opladt. Perfekt til et stort udvalg af bly-batteri-
typer (såvel våd- som tør-element, VRLA, gel og AGM). 
Leveres inkl. sortiment i ladekabler og stik.
Ref. H23422 
(VL1212) 545,00Kun

tecxus - USB powerbank 10000mah Lipol m. 
ladere + stiksort.
Universal Powerbank (Energy to Go) med højtydende 
LiPol batterier (2 x USB, 1 x DC hunstik). 2 USB porte 
samt ét DC hunstik for 9V / 12V udgangsspænding. 
Sammen med denne powerbank får du 8 aftagelige 
stik som passer til et bredt udvalg af de mest populære 
håndholdte enheder som f.eks. iPad, iPhone, mobile-
foner, MP3-afspillere, PDA’ere, smartphones, GPS 
systemer, Tablet-PC’ere, etc. Tilstrækkelig kapacitet til 
fuld opladning af din iPAD én gang eller din iPhone op til 
4 gange. Enheden kan også bruges mens den oplades i 
enten bilens 12/24V eller via 230V. 
Ref. H38930

695,00Kun

ref. Spec. pakning pris

H37567 AAA/HR03 1,24V / 800mAh 2 stk. 59,00

H30011 AAA/HR03 1,24V / 800mAh 4 stk. 79,00

H30010 AA/HR6 1,24V / 2300mAh 4 stk. 99,00

H31013 E-blok 9V / 200mAh 1 stk. 89,00

Genoplad - skån miljøet og din tegnebog. Ny type NiMH batterier 
med meget lav selvafladning. Disse “Ready to use” batterier bibe-
holder min. 80% af energien 12 måneder efter opladning.
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Skruestik m. bordspænde 
(75mm gab, 270° rotation)
Professionel skruestik m 75mm 
kæbeåbning på justerbar 
kuglehoved. Perfekt til finere 
præcisionsarbejde. 
Ref. H21935 (VTTV2)

Kun 299,00

Kabeltromle med selvoprul - 3g1.5 x 15m
Næsten uundværlig til værksted og garage! 15 meter ka-
beltromle med selvoprul. Monteres nemt på væggen vha. 
det medfølgende monteringsbeslag. Drejbar op til 180°. 
3G1.5mm² kabel for op til 10A belastning. Indbygget 
termosikring. 
Ref. H28837 
(EARC15)

Kun 445,00

genopladelig LeD arbejdslampe - 27 
LeDs
Robust, chok- og slagfast LED arbejdslampe. 
Kompakt størrelse med udtrækkelig lampe-
hus. Nem betjening: LEDs tænder automatisk 
når LED-stykket trækkes ud. 
Heavy-duty gummibelagt ABS 
kabinet. Stænktæt. Håndfri brug: 
Kraftig magnetisk fod muligør 
ophæng på metaloverflader. 
Robust 360° drejelig hængek-
rog for ophæng. Bøjle i bunden 
af lampen kan trækkes ud og 
fungere som fod.
Ref. H36165 (EWL24)

Nu kun 395,00

Diamant fræse-/boresæt - 20 dele
Diamantbelagte mini-fræsebor til finere gravering og 
fræsning i hårde materialer. Forskellige former. Skaft-
diameter: Ø3mm. Længde: 45mm. Til brug med VTHD 
mini-boremaskineserien. Ref. H21682 (VTHDS2N)

Kun 69,00

Mini-boremaskinesæt m. 162 dele - 230vac
Elektrisk mini-boremaskine m. justerbar hastighed 
(10000-32000 rpm), med tænd/sluk kontakt og fleksibel 
forlænger: Til påmontering for præcis og detaljeret bore/
slibearbejde, og for arbejde på svært tilgængelige steder. 
Ref. H23857 (VTHD05)

Kun 495,00

Nu kun 79,00

Magnetisk LeD advarselslampe - Orange
Har du prøvet at holde i nødsporet på en motorvej? I så 
fald kender du fornemmelsen og ved, at denne magne-
tiske advarselslampe er værdifuld i tilfælde af nødstop, 
punktering eller havari. Kraftigt roterende orange LED 
lys sikrer maks. synlighed og sikkerhed. 8 blinkmønstre 
+ SOS nødblink. Strømforsyning: 1x 3V CR123A lithium 
batteri, medfølger. Ref. H29825 (LED-EMC-01)

Nu kun 169,00

perel - askestøvsuger, 800W, 18 ltr.
Klarer askesugning nemt og hurtigt. 

Kan også bruges til f.eks. mur-
puds og savsmuld. Leveres 
med PET filter. Effekt: 800W. 
Kapacitet: 18L. Sugeeffekt: 

14kPa. Lednings-længde: 
3m. Slangelængde: 1m 
+ alu. forlængerrør.
Ref. H31504 
(WAF18M2)

Nu kun 495,00

el-radiator - 2000W m. turboblæser, Sort
Perel el-radiator i nyt smart design med indbygget turbo 
varmeblæser. 2 varmeeffekt trin: 1000W /2000W. Trinløs 
og justérbar termostat. Automatisk temperaturkontrol 
samt sikkerhedsafbryder for overophedningsbeskyt-
telse. Ref. H38111  (EHD2)

Kun 395,00

tIL værKSteD
- Og hOBBY

Unbrakosæt m. kugle-
hoveder (9 dele)
Med dette kuglehoved 
unbrakosæt er det meget 
nemmere at skrue på 
svært tilgængelige skruer. 
Fremstillet i stærkt krom-
vanadium stål. 
Ref. H21662 (VTHEX9)

Kun 79,00

Mini-boremaskinesæt m. 41 dele - 230vac
   Boremaskine: 10000-32000 

rpm m. tænd/slukkontakt. 
Ref. H23860 (VTHD04)

Kun 299,00

velleman - tOrX nø-
glesæt, 9 dele
9 TORX nøgler fremstillet i 
stærkt krom-vanadium stål.: 
T10, T15, T20, T25, T27, 
T30, T40, T45, T50.
Ref. H30329 (VTSTAR3)

Kun 99,00

Skalpel knivsæt - 50 dele inkl. slibesten
Ref. H21722 (VTK6N)

Kun 159,00

MeD BeN-JOrD

LeD cykellygtesæt - Quick mount
Super kraftig LED cykkellygtesæt med LED teknologi. Lys-
diodernes lave strømforbrug sørger for at der er mange 
brændtimer på batterierne. Nem at påsætte og aftage 
via integreret gummistrop. Strømforsyning: 2 x CR2032 
lithium knapcelle pr. lygte, medfølger.
Ref. H38062 (EBL9)
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Universal QUICK-reLeaSe bitset - 29 bits + 
holder
Prof. bitsæt med 29 sikkerhedsbits samt magnetisk 
quick-release bitholder. Leveret i praktisk opbevarings-
box med bælteclip. Ref. H30519 (VTBT17)

velleman - Bord luplampe m. 5W lys-
stofrør, hvid
Robust bord luplampe til dit 
præcisionsarbejde. Fleksibel 31cm 
svanehals arm og ekstra tung base. 
Stor linse med 3+10 dioptri (2+3,75 x forstør-
relse). Ref. H21544 (VTLAMP5W)

velleman - high-Q elektroniktænger
Professionelle gribe- og bidetænger med ergo-
nomisk greb og kæber i stærkt kulstofstål. 
Flere varianter:

Ekstra 5W lysstofrør:
Ref. H21539 Kr. 59,00

Bøjet spidstang 
Ref. H30513

(VT302)

Lang spidstang
Ref. H30515

(VT304)

Skævbider
Ref. H31155

(VT305)

lup- og arBejdSlamper

Kun 345,00

gulvstander på hjul til vtLaMp-serien
Passer til: VTLAMP2WN, VTLAMP3W, 
VTLAMP6, VTLAMP2BN samt VTLLAMP1W. 
Ref. H30201 (VTLAMPST)

velleman - Bordluplampe m 22W rundt 
lysstofrør
2 varianter med hhv. 5 dioptri (2,25 x forstør-
relse) linse og 8 dioptri (3,5 x forstørrelse). 
Længde: 105cm. Bredde: 24cm. Højde: 6cm.

Ekstra 22W lysstofrør:
Ref. H21538 Kr. 99,00

præcisions-skruetrækkersæt - 32 dele
Prof. sæt, ideel til radio/TV rep., samt kameraer, com-
putere, mobiltelefoner, etc. Sættet indeholder: Greb: 113 x 
20mm. Skæfte: 115 x 7mm. 30 bits (25mm): Flad: 1, 1.5, 
2, 2.5, 3, 3.5, 4. PH: PH000, PH00, PH0, PH1. PZ: PZ0, 
PZ1. Torx: T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20. Hex: 0.7, 
0.9, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0.
Ref. H24250 (VTSCRSET10)

præsisions-skruetrækkersæt - 45 dele
Elektronik mikro-bitset i krom-vanadium.
Ideelt til: TV apparater, kameraer, 
computere, mobiltelefoner, etc. Sættet indeholder: Easy-
grip skrutrækker-greb. Triple-klo klemme. Forlænger 
bitholder. Fleksibelt skafte. Robust opbevaringstaske m. 
lynlås. 35 bits og 5 spændenøgler. Ref. H29249 
(VTSCRSET14)

Kun 345,00

hjælpende hånd - holder med 2 næb og lup
Nyttig komponentholder når to hænder 
ikke er nok, f.eks til lodning. To arme 
med  krokodillenæb, og forstørrelses-
glas. 
Ref. H21933 (VTHH)

Kun 69,00

Lang fladtang
Ref. H30514

(VT303)

Kun 99,00

Kun 159,00

Kun 345,00

ref. Model Spec. pris
H39224 VTLAMP2WN8 22W, 8 dioptri, Hvid 595,00

H23733 VTLAMP2WN 22W, 5 dioptri, Hvid 595,00

H24243 VTLAMP2BN 22W, 5 dioptri, Sort 545,00

Kun 795,00

Bord luplampe - prof. 2 x 9W, hvid (3 dioptri)
Denne luplampe er designet som en hjælp ved enhver 
form for præcisionarbejde inden for f.eks. elektronik, 
teknik og sundhedspleje. Men den er også ideel som 
hobbyarbejds-lampe på værkstedsbordet. Linse: 
3 dioptri (2 x forstørrelse). Pærer: 2 x PL energis-
parepærer (9W/230VAC) monteret på begge sider af 
glasset (medfølger). Skrueklemme 
til bordfastgørelse medfølger.
Ref. H21542 (VTLAMP3WN)

Ekstra 9W pære:
Ref. H21539 Kr. 59,00

Kun 945,00

velleman - Bord arbejdslampe - 3 x 14W, hvid
Lyskilde: 3 × T5 14W kompakt lysstofrør, medfølger. 

Med on/off kontakt. Kan 
også monteres på gulv-

stander, vist nederst på denne side. Ref. H29248
 (VTLAMP6)

Kun 545,00

Lupbrille - forstørrelse 1,5 / 2,5 og 3,5 x dioptri
Ref. H23588 (VTMG8)

Kun 89,00

perel - Bilbatterilader til 12v blybatterier, 6a
Velegnet til bilbatterier fra 20 til 90Ah.
Ref. H30226  (AC06)

perel - Bilbatterilader til 12v blybatterier, 9a
Velegnet til bilbatterier fra 25 til 125Ah.
Ref. H10660  (AC15)

Kun 495,00

velleman - torx skruetrækkersæt (13 dele)
Universal skruetrækkergreb m. magnetisk bitholder. 
Robust greb m. gummibelægning. 12 bits fremstillet 
i KromVanadium stål: T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, 
T15, T20, T25, T30.
Ref. H23587 (VTTS9)

Kun 99,00

Kun 189,00
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4-i-1 cigarstik forgrener med 5v 
USB
Elegant cigarstik-
forgrener med 3 x 12V 
cigarudtag og 1 x 5V USB-udtag 
til forsyning af mobiltelefon, PDA, 
iPod, eller MP afspillere. Belast-
ning:  Cigar-udtag maks. 12A totalt, 
sikringsbeskyttet 15A. USB maks. 1A. 
Ref. H29225(PLUGC13)

12/24v biladapter - USB 
udtag, 5v / 1200ma
Stilren og kompakt 5V USB ciga-

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

Bak sensorsystem - Med lydgiver og 4 sensorer 
Sensorsystem til effektiv detektering af forhindringer, når 
bilen sættes i bakgear. Beeper med tiltagende frekvens i 
takt med at forhindringen kommer tættere på. 
Sættet indeholder: 1 kontrolenhed med 1m strømkabel. 4 
vandtætte ultralydssensorer med 2,5m ledning. 1 lydgiver 
med 2,5m ledning. 1 hulsav (Ø21mm). Ref. H30408
(SPBS5)

Solcelle batterilader - vandtæt 13,5v 
/ 5W 
Vandtæt og robust 5W solcellelader. Holder 
nemt et bilbatteri opladet i løbet af dagen, selv 
ved almindelige lysforhold, uden stærk solskin. 
Om aftenen kan strømmen så 
bruges til belysning, pumper 
m.v. Perfekt til strømbackup
i bil, båd, og campingvogn 
m.m. Ref. H10638  
(SOL6N)

Kun 159,00

12/24v notebook biladapter - 15 til 19v aut. / 
90W +USB, eup 
Stabiliseret switchmode DC/DC notebook strømforsyn-
ing med maks. kapacitet på 4730mA (90W). Denne 
intelligente strømforsyning registrerer automatisk hvilket 
DC-stik du påmonterer og indstiller derpå udgangsspænd-
ingen til det korrekte niveau. DC stiksortiment til de fleste 
nyere notebooks medfølger. Ref. H32701 (CARS4700)

Kun 89,00

12/24v biladapter - 2 x USB 
udtag, 5v / 2100ma
Dobbelt 5V USB cigarudtag. 
Med de to USB udtag og i alt 
2100mA får du strøm til det 
meste. Ref. H33252

Kun 149,00

12/24v biladapter - USB udtag, 5v / 1200ma + 
Stiksortiment
Med USB spiralkabel samt adapterstik til de fleste 
mobiltelefoner, iPhone, iPod’s, PDA’ere, Blackberry og 
navigationsystemer. 
Ref. H32735 Kun 149,00

12/24v biladapter - Cigar til 5vdc/1000ma mini 
USB (spiral)
Kompakt 5V mini USB biladapter m. 1,5m spiralkabel. 
Understøtter opladning af mini USB udstyr som kræver op 
til 1000mA ladestrøm.
Ref. H25504

Kun 395,00

12/24v biladapter - Cigar til 5v / 500ma micro 
USB  (1,5m)
Kompakt 5V micro USB biladapter. Understøtter opladning 
af micro USB udstyr som kræver op til 500mA ladestrøm. 
Ref. H36433

Kun 79,00

Kun 79,00

12/24v billader til ipad/
ipod/iphone, hvid (1,2m)
High-Q 12/24V billader til iPad, 
iPhone og iPod. Forsyningsspænd-
ing: 12-24Vdc.Udgangstrøm: 2100 
mA. Ledningslængde: 1,2m. Certifi-
ceret af Apple. Ref. H36843

Kun 395,00

Kun 495,00

alu. design USB ladestation til iphone / ipod
Aluminium dock, specielt designet til opladning af iPod 
og iPhone 3/4/4s med. 30-pol Applestik. Med praktisk 
roll-up USB kabel - Perfekt til skrivebordet. 
Ref. H36036    

129,00

StOrt tILBehørSprOgraM
- til iphone & ipad

armhylster til iphone 3/3gs/4/4s og ipod touch 
- SOrt
Slim version med velkrostrop og nøglelomme. Passer til 
Phone 3, iPhone 4 / 4S og iPod
Touch.
Ref. H33039

   

89,00

Displayfolie til iphone 5 (2 
stk.)
krystalklar skærmbeskyttelse 
til din iPhone 5. Beskytter ef-
fektivt imod ridser. Renseklud og 
‘squeeze-card’ medfølger - Nem 
at påsætte. Efterlader ingen 
klæberester når folien aftages. 
Ref. H33152

   

69,00
Den viste iPhone 
medfølger ikke.

Kun 179,00

Beskyttelsecover til 
iphone 5 - Mat Sort, 
hardcase
Optimal beskyt-
telse mod 
ridser, slag og 
snavs. Nem 
påsætning. 
Passer kun til 
iPhone 5.
Ref. H33150

   

59,00
Den viste iPhone 
medfølger ikke.

Kun 39,00

Cigartænderfatning til 
kabinetmontering
Ref. H20588
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MultiMedie

ref. Spec. pris
H36565 100-240V til 5Vdc / 1,5A USB, Sort 79,00

H36560 100-240V til 5Vdc / 1,5A USB, Hvid 79,00

USB Soundbar højttaler - 12Wrms m. aktiv bas, Sort
Stilren Cabstone multimedie højttaler med fremragende lydkvalitet. Brug denne 
plug’n’play USB højttaler som PC højttaler eller som højttaler til din iPhone/iPod. Under-
støtter digital lyd via USB port og analog lyd via AUX indgang (3,5mm stereo JACK). 
Strømforsynes via USB porten på din PC eller via 4 x AAA batterier. 
Sort: Ref. H33221

Cabstone - pC multimedia headset m. 2 x 3,5mm JaCK
Headset med vippebar mikrofon og trinløs lydstyrke kon-

trolknap. Perfekt til PC telefoni og multimedie. Det lette design 
og de bløde ørepuder yder høj brugerkomfort og reducerer 
effektivt udefra kommende lydforstyrelser.

 Ref. H29032

Cabstone - SOUNDtWIN USB højttalere til pC/MaC, hvid
USB 2.0 stereo højttalersystem til PC/MAC i stilrent kubedesign. Kompakte og pladsbe-
sparende men frembringer alligevel en frem-
ragende lyd. Plug’n’play højttalere, 
strømforsynet via USB. Effekt: 5W. 
Størrelse: 80x70x65mm.
Ref. H33241

 

289,00

 

169,00

Cabstone - SoundDisc højttaler til pC/mobil/ipod, Sort
Aktiv 3,8W stereo minihøjttaler til iPod, iPhone, Blackberry, HTC, 
mobiltelefoner, notebooks og tablets. Meget høj lydkvalitet. Integreret 
LiION batteri genoplades via USB. 3,5mm stereo Jack-stik samt div. 
mobiladaptere medfølger. Vælg mellem 
sort eller hvid.
Sort: Ref. H31135

   

199,00

gaming headset til spil, voIp og eSports (2xJaCK)
Robust gaming headset til spil, VoIP og eSport. Uanset om du 
er single- eller multiplayer. De store ørepuder og det polstrede 
hovedbånd sikrer optimal komfort. Det indbyggede Noise Cancelling 
system sørger for at din tale bliver overført klart og 
tydeligt til dine med- og modspillere. In-line volu-
menkontrolknap gør det nemt at mute mikrofonen og 
indstille lydstyrken. 
Ref. H36837    

199,00

headset til iphone/ipod - Sammenfoldelig, Sort
Foldbar Mobile Music headset for fuld lyd. Kompakt og mobil 
- Velegnet til iPod / iPhone / iPad. Stor lyd i kompakt lom-
meformat! Det optimale headset design hvis man tilstræber en 
løsning som både er kompakt men også komfortabel og med 
stor lyd. Leveres inkl. rejsetaske. 
Ref. H36838

USB strømforsyninger til mobiltelefoner mm.
Praktiske strømforsyninger/ladere til de fleste af dine 
USB enheder. Strømforsyner alle enheder som kræver op 
til 1,5A. F.eks. iPod, iPhone og mange andre mobiltele-
foner.

   

199,00

Hvid: Ref. H36810

Hvid: Ref. H33220

Cabstone - pC tft monitor 
rensesæt, klud + spray (125ml)
Antistatisk monitor skærmrens i 125 ml 
flaske m. pumpe. Ridsefri crepe/fleece 
klud medfølger.Til effektiv rengøring af 
monitor og TV (TFT) fladskærme. Også 
velegnet til rengøring af kabinetter, tele-
foner og kontormaskiner. Den antistatiske 
effekt forebygger nye aflejringer for en 
væsentlig længere periode end alm. 
rengøringsmidler.
Sort: Ref. H28727

 

179,00

 

44,00

 

44,00

Multimedia rensevådser-
viet boks - 100 klude
Pull-out boks med 100 
antistatiske rengøringsvådser-
vietter.Til ridsefri rengøring af 
plastik-, metal-, og glasover-
flader.
Størrelse på klude: Ca 130 × 
200 mm. Fjerner støv og pletter 
(selv kuglepenspletter).
Sort: Ref. H36806

Cabstone - USB 2.0 kabel til iphone/ipod/ipad, hvid (1,2m)
USB lade- og datakabel til iPhone/iPod/iPad. USB A 
han til Apple stik. Dette Apple godkendte kabel gør dig 
istand til at synkronisere din iPod, iPad eller iPhone 
med din PC eller MAC. Samtidig med at din iPod, iPad 
eller Phone oplades. 
Ref. H33019

   

129,00

Cabstone - a/v tv USB-kabelsæt til iphone/ipad/ipod/itouch
A/V forbindelseskabelsæt med Apple stik til USB og audio/video. Dette Cabstone audio-
video & datasync-kabel gør det nemt at overføre billede og lyd (videoer, 
billeder, og musik) fra 
din iPhone, iPod eller 
iPad til dit TV. Samtidig 
kan du også lade din 
iPhone, iPad eller iPod 
mens du afspiller.
Ref. H12733

   

299,00

iphone audiokabel - 2 x 3,5mm stereo JaCK (1,5m)
Audio  forbindelseskabel til iPod, iPad, iPhone. 2 x 3,5 
mm stereo JACK han. Nyd musik og underholdning i 
den bedst mulige lydkvalitet med dette skærmede kabel med 
inderleder i oxygenfri kobber (støjfri).
Ref. H33017

   

89,00
iphone audiokabel - 3,5mm st. JaCK han > 2 x rCa han (1,5m)
Audio forbindelseskabel 
til iPad, iPhone og iPod. 
3,5mm stereo JACK han 
til 2 x RCA(Phono) han. 
Skærmet kabel med in-
derleder i oxygenfri kobber.
Ref. H33018    

119,00
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Prof. Lyd & Lys udstyr

roterende blink - 15W m. 230vac stik
Polulær lyseffekt i flere farvevarianter. 1,5 rotation/sek.
 15W pære medfølger. Størrelse:  135 x 110 x 145mm.

ref. Spec. pris

H18796 Ø10cm 79,00

H18799 Ø20cm 139,00

H18801 Ø30cm, m. sikkerhedskrog 259,00

H28031 Ø40cm, m. sikkerhedskrog 445,00

H23655 Ø50cm, m. sikkerhedskrog 545,00

Sortlysarmaturer 
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. Lys-
stofrør medfølger. Flere varianter:

ref. Spec. pris
H18257 15W, 45cm lysrør medfølger 279,00

H18260 20W, 60cm lysrør medfølger 289,00

H18296 40W, 120cm lysrør medfølger 445,00 ref. Spec. pris
H33200 GUL 189,00

H33226 Rød 189,00

H30556 Blå 189,00

Spejlkuglesæt (m. motor, par36 pinspot og 
farvehjul)
Et populært og komplet diskosæt, som giver flotte farvede 
reflekser i hele rummet. Ref. H18805  (VDLPROM1)

Kun 495,00

Uv sortlyspære - 15W lavenergi, e27 sokkel (Low 
cost)
Svarer til en 75W glødepære. Størrelse: Ø59 x 132mm. 
Ref. H24410 (LAE1F8F)

Knæklys - 50 stk. ass. farver (Selvlysende i 3-6 
timer)
Sjov dekoration til nytårsfest, julefrokost, klassefest, 
koncerter mv. Størrelse: 200 x 5mm. Pakken indeholder 
50 knæklys,  2 ”hjul” samt 25 samleled. 
Ref. H18404 (VDLILSM)

par36 LeD pinspot - 4 DMX kanaler, 76 rgB 
LeDs, strobo (5W)
Prisattraktive LED pinspots, som ikke 
kun er billige i indkøb, men også i 
drift sammenlignet med std. PAR 
lamper. Lampen kan farvestyres 
via DMX-512 eller indstilles til 
stand-alone mode.
Ref. H18765 (VDPLPS36BP)

Udendørs lyskæde m. 20 kulørte 25W e27 pærer 
(11,5m)
11,5 meter lang lyskæde til indendørs- og udendørs brug. 
Strømforsyning: 230VAC. Pærespecifikation: 25W klar / 
E27 sokkel. Ref. H18496 (XMPL4/20)

LeD rgB indbygningsspot til DMX
HQ Power LED lysamatur med 3 × 1W LEDs. Specielt 
designet til udstillinger, diskoteker, barer, reatauranter, 
etc. hvor man ønsker effektfuld dekorations- lys 
med farvejusteringsmulighed og/eller 
mulighed for programmerbar lyssætning. 
Nem montering og tilslutning via medføl-
gende RJ45 kabel- og konnektorsæt.
Ref. H31078 (LEDA03)

Mr16 hUS

Nu kun  395,00

Strøm- og DMX styring til LeDa03
Strømforsyning og DMX driver til LEDA03. Stand alone eller DMX mode. 18 
forprogrammerede farver + 6 indbyggede programmer med eller uden DMX. 
Mulighed for musikstyring via DMX mode. Tilslut op til 12 × LEDA03. 
Valgfri trådløs fjernbetjening: LEDA03RC (medfølger ikke). Ref. H31519 
(LEDA03C)

akrylrør til LeDa03
Valgfrit tilbehør. 2 læng-
der, 10 eller 20 cm. Nem 
montage på LEDA03. 
Giver en flot jævn effekt. trådløs fjernbetjening til 

LeDa03C
Valgfrit tilbehør til LEDA03C.

Ref. H28639
(LEDA03RC)

Disko spejlkugler
Flere størrelser - 10, 20, 30, 40 og 50 cm. Alle med ægte 
spejlglas monteret på en robust PVC kugle. 30 til 50cm 
kuglerne har desuden den krævede sikkerhedskrog. 
Tilbudspris ved større antal.

ref. Spec. pris

H37686 1,5 rpm, maks. 3 kg. 149,00

H18193 3 rpm, maks. 3 kg. 149,00

H18194 3 rpm, maks. 10 kg. 445,00

Spejlkuglemotorer
230Vac motorer. Flere varianter

Udendørs lyskæde m. 20 kulørte LeD pærer 
(11,5m)
Populær lyskæde i ny strømbesparende LED version.  Le-
veres komplet med 20 stk 0,7W kulørte LED pærer. Flere 
fordele: Lavt strømforbrug,  mere robuste pærer, meget 
længere brændtid end traditionelle glødepærer.
Ref. H32597 (XMPL8)

Kun 745,00 Kun 545,00

KUN 14W 500W

Nu kun  745,00

Se OgSÅ Det StOre hQ pOWer

SOUND&LIght KataLOg

Nu kun  495,00

Mini laser - Musikstyret, 100mW, rød
Kompakt laser med høj effektivitet. 16 for-
programmerede mønstre. Tre indstillinger: 
Auto overgange, muskstyret eller manuel 
indstilling via drejeknap på kabinet. 
Ref. H36473 (VDL301RL)

Nu kun  995,00

Kun 49,00

Spar 30,00

ref. Spec. pris
H36677 10 cm (2 stk.) 229,00

H36676 20 cm (1 stk.) 169,00 119,00

Kun 79,00
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Kulørt pæresæt
4 x 25W E27 pærer i farverne blå, 
rød, grøn og gul. Passer til udendørs 
lyskæde XMPL4/20. 
Ref. H18452 (LAMPXMPL4/20)

hQ power - røgmaskine, 500W m. fjernbetjening 
(metalkabinet)
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 pr. 
min. Tank: 0,8 ltr.
 Ref. H18773 
(VDL500SMM)

Mini Uv lampe + lommelygte, sort hus
Håndholdt lampe m. ultraviolet lys samt alm. 
lommelygte. Velegnet til kontrol af penge-
sedler, kørekort, og ‘stof’-rester mv. 
Ref. H17838 (ZLUVB)

Standard røgvæske 
(5 ltr.)
Standard. 5 ltr. røgvæske. 
Også velegnet til tåge-
maskiner. 
Ref. H18783  (VDLSL5)

Kun 645,00

Modular LeD lysshow  - Musikstyret, 6 x 36 LeDs
En klassikker - nu i ny version med strømbesparende 
LEDs. Ref. H30296 
(VDLL6RL)

par36 LeD pinspot - 61 rgB 
dioder, 6 DMX kanaler
Sort eller krom:

ref. Spec. pris
H23040 Sort 545,00

H36464 Krom 545,00

Kun 445,00

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)Kun 395,00

LeD party 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)

Kun 99,00

Kun 645,00

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 blå Sky LED effekt for en flot underlægning
  med drivende “skyer”.
 Denne lyseffekt kan 
 potentielt dække et 
 meget stort areal.
 Ref. H32562 

(VDL160LL)

Kun 1945,00

Kun 169,00

ref. Spec. pris
H23594 Sort 1095,00

H23593 Krom 1045,00

Kun 895,00

Standard snevæske 
(5 ltr.)
Standard. 5 ltr. 
snevæske til div. sne-
maskiner. 
Ref. H18787 (VDLSW5)

Kun 229,00

par64 LeD pinspot - 183 10mm rgB dioder, 4 
DMX kanaler
Sort eller krom:

par64 LeD pinspot - 108 10mm rgB dioder, 4 
DMX kanaler
Sort eller krom:

ref. Spec. pris
H23663 Sort 845,00

H23595 Krom 845,00

Kun 99,00

LeD Moonflower - Musikstyret
Flot musikstyret moonflower effekt med LED 
lys. De 18 RGB lysdioder giver kraftigt lys ved et 
minimalt strømforbrug og du sparer helt udgiften 
til dyre gaspærer. 
Ref. H23597 
(VDLL300MF)

Kun 645,00

Magisk plasmalampe - 18 
cm m. musikstyring
Endnu en populær klassiker. 
To funktioner: Vedvarende 
tændt eller musikstyret. 
Strømforsyning: 230Vac til 
12Vdc netdapter, medfølger
Strømforbrug: 12W. Størrelse: 
180 × 180 × 300mm. 
Ref. H18328 
(VDL8PL)

Kun 289,00

hQ power - Snemaskine, 400W m. fjernbetjening 
Populær 400W snemaskine til fester, klubber og events. 
Omformer snevæske til skum som blæses ud i form som 
snefnug. Den sæbebaserede snevæske (se nedenfor) er 
pletfri på de fleste materialer. Ref. H18771  (VDL400SW)



Sikring Og Overvågning

ref. Spec. pris

H23799
Ekstra trådløs bevægelsessensor til 
HAM1000WS 345,00

H23800
Ekstra trådløs fjernbetjening til 
HAM1000WS 229,00

H23802
Trådløs dør/vinduessensor til 
HAM1000WS, mini udgave 299,00

trådløs Ip farvekamera m. Ir natlys, mik. og 
højttaler
Nyt Velleman IP overvågingskamera til trådløst 
netværk. Nem at installere og konfigurere. Opsæt den 
eksempelvis til at sende en e-mail (eller uploade en 
billedfil til FTP) når kameraet detekterer bevægelse. 
Og sæt den op og tilgå den via din smartphone, så du 
kan både se, høre og tale med vedkommende som 
befinder sig foran kameraet. 
Ref. H37890 (CAMIP10)

hQ - røgalarm m. trådløs sammenkobling
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

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

Danita - Superguard apa 100 pagersystem m. 
vibrator
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)

Ekstra trådløs 
modtager. kr. 
845,00
Ref. H23188 
(APA100R)

trådløst alarmsystem (m. fjernbetjening)
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’. Program-
merbar sikkerhedskode og indgangsforsinkelse. Indbyg-
get 105dB sirene. Mulighed for tilslutning af op til 16 
trådløse sensorer. Ref. H23798 (HAM1000WS)

ekstra enheder til haM1000WS alarmsystem
Nemt og enkelt at udbygge alarmsystemet!

Kun 795,00

Kun 795,00

Kun 1045,00

1145,00Kun

præventive attrapkameraer

Dummy kamera - vandalsikret domehus
Attrap kuppel overvågningkamera til loftmontage. Leveres 
inkl. monteringsbeslag. Mate-
riale: ABS kabinet med 
pleksiglas kuppel. 
Rotationsvinkel: 360°. 
Kameravinkel: 45° 
fast. Kameralinse 

diameter: Ø11mm. 
Størrelse: Ø131 x 
105mm. 
Ref. H24434 (CAMD6)

10

Kun 179,00

trådløs dørklokke (batteridrevet)
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 
medfølger. Ref. H10021 
(DB1)

Kun 249,00

Dummy kamera - Udendørs attrapkamera m. 
Ir LeDs
Dummy overvågningskamera i 
vejrbestandigt alu.kabinet 
(IP67). Med IR dioder og 
blinkende LED. Monter-
ingsbeslag medfølger. 
Strømforsyning: 2 x 1,5V 
AA batterier. Størrelse: Ø80 
x 170mm.
Ref. H31107 
(CAMD7N)

Udendørs sirene - 12vDC, 
108dB
Tonetype: Enkelt tone. 
Driftsspænding: 6-14Vdc. 
Lydstyrke (ved 1m): 108dBA. Stør-
relse: 80 x 80 x 85mm.
Ref. H10084 
(SV/PS16)

Dummy DOMe kamera - 
Udendørs attrapkamera m. rød 
LeD
Attrapkamera i udendørs domehus. 
God præventiv effekt mht. forebyg-
gelse af tyveri og hærværk.
Ref. H37889 (CAMD8)

Kun 259,00

Se OgSÅ Det StOre veLLeMaN

CCtv KataLOg 2012-13

NYheD

Den viste iPhone medfølger ikke.

119,00Kun

159,00Kun

Kun 129,00

elektronisk værdiboks m. fingeraftrykslås - 38 x 
35 x 36cm
Låsesystem med fingeraftrykslæser. Mulighed for lagring 
af op til 100 fingeraftryk. Manuel ’override’ nøglelås m. 
2 nøgler. Monteringshuller for vægfastgørelse (vægbolte 
medfølger).  Indvendige mål: 370 × 340 × 310mm. Ref. 
H22779 (SSE038F2)

Kun 1645,00

Brandsikker værdiboks m. kodelås - 300 x 420 x 
360mm
Brandsikkersikkerheds-grad 1: Indvendig temperatur 
holder sig under 100°C ved en udvendig varmepåvirkning 
på 1010°C i én time. Ideel til opbevaring af server 
backups og andre kritiske dokumenter. Indvendige 
mål: 180 x 300 x 225mm. Vægt: 28kg. Ref. H31411  

(SSE030FP)

Kun 1595,00

LaptOp værdiboks - 
20 x 43 x 35cm (grå)

Værdiboks i stål med elek-
tronisk kodellås samt nøgle 
til evt. åbning uden kode. 

Indvendige mål passer til din bærbare PC 
(190 × 420 × 300mm). Inkl. 4 kraftige stål-
bolte til nem vægforankring. Ref. H23318 
(SSE020)

Kun 945,00
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videoovervågningssystem - Dvr + 4 Ir kam. + 500gB disk
Dette gør-det-selv overvågningssystem er den perfekte løsning til overvågning af bolig og privat ejendom. 
Sættet indeholder 4 vandtætte CMOS farvekameraer med automatisk infrarød natlys, 4 x 18m kombikabel 
med stik for tilslutning af kameraer samt en 4 kanals harddiskopdager med indbygget 7” LCD fladskærm. 
Den digitale harddiskoptager gemmer i H.264 CIF format på en 500GB SATA harddisk (medfølger). Vælg 
selv om den skal optage ved bevægelsesdetektion, manuelt eller tidsstyret. Harddiskoptageren har desuden 
USB port for nem backup og LAN port for netværksbackup samt fjernstyring via netværk/internet.
Ref. H33403 (CCTVPROM10)

Ref. H33403  4445,00

komplet overvågningSløSning

CCD dome kamera - farve, Ir natlys, hvid (500 linjer, 92.6°)
Højopløsningskamera for klarere og skarpere 
billeder, specielt i mørke omgivelser. Dag og 
natfunktion for effektiv 24-timers overvågn-
ing. Infrarød natlys med effektiv rækkevidde 
på op til 15m. Tekniske detaljer:
Opløsning: 500 TV linjer. IR LEDs: 21. Vidvinkel 
linse: 92.6°. Størrelse: Ø94 x 71mm. 
Ref. H29743 (CAMCOLD14)

videoovervågningssystem - Dvr + 4 Ir kam. + 500gB 
harddisk
Komplet prof. gør-det-selv overvågnings-installationssæt. Perfekt 
til såvel boliger, som butikker og virksomheder. Sættet indehold-
er 4 600 TV linjers højopløsnings-farvekameraer m. automatisk 
infrarød LED natlys, 4 x 20m strøm/signal kabel samt en 4-kanal 
digital videooptager med 500GB harddisk, LAN interface og IR 
fjernbetjening. Ref. H33404 (CCTVPROM12)

prof. overvågningSkameraer

farve projektilkamera - 15m Ir natlys, 600 tv linjer (Ip67)
Dette overvågningskamera er udstyret med en Sony 
Effio DSP. “Effio” står for “Enhanced Features and 
Fine Image Processor”, det er en Sony signal 
processor, som muliggør en høj opløsning, 
høj signal/støjforhold og høj farvegengiv-
else for markant forbedret billedkvalitet, 
navnlig i situationer med stærkt modlys. 
Perfekt til udendørs overvågning af 
områder hvor god ansigtsgenkendelse har 
høj prioritet. Ref. H24412
(CAMCOLBUL27)

farve bokskamera - 600 linjer Sony effio, WDr modlysfunk.
Overvågningskamera med 600 TV-linjers opløsning. Kameraets 
Sony Effio WDR (Wide Dynamic Range) funktion sikrer 
en effektiv optimering af billeder som udsættes for 
modlys. En forbedret BLC funktion: Kameraet 
kombinerer to billeder, ét med høj og et med 
lav lukkehastighed. Denne funktioner er 
specielt nyttig i de tilfælde, at kameraet er 
rettet mod eksempelvis et vindue eller en 
anden lyskilde. Ref. H24530
(CAMSCC18) 

CCD dome kamera - farve, 600 tv 
linjer, 84,5°, “SONY effIO”
Ny diskret og stilren domekamera 
med Sony Effio DSP billedprocessor 
for markant forbedret billedkvalitet. 
Velegnet til overvågning af butikker 
kontorer og boliger. Ref. H37887
(CAMCOLD20)

Kun 1495,00

Kun 1045,00

Kun 1445,00

Kun 1395,00

action videokamera - 1,3M pixel 
CMOS, mikrofon, SDhC port
Ekstremt portabelt udendørs kamera med 
forskelige monteringsbeslag. Det kompakte 
kamera optager billeder på et micro SD kort 
(maks. 8GB, medfølger ikke, se side 13). 
Nem betjening via kun én trykknap. Indbygget 
webcam funktion. AV udgang for visning af 
de optagede billeder direkte på et TV. Leveres 
inkl.: USB kabel, AV kabel, cykelbeslag og 
hjelmbeslag. Ref. H33419
(CAMCOLVC14) Kun 995,00

Den viste linse medfølger ikke.

Kun 6695,00

farve CMOS hulkamera m. kabinet og 
mikrofon
Mini CMOS overvågningskamera 
(26 × 21mm) til diskret eller 
helt skjult overvågning. Leveres 
komplet inkl. strømforsyning. 
Ref. H20067 (CAMCOLMHA5)

Kun 645,00

hD farve optagekamera til bil 
-  2,5” skærm, SDhC port
Perfekt Velleman kamera til trafik-
overvågning i biler. Kan opsættes 
til at starte automatisk når den 
detekterer spænding fra cigarstik-

ket, eller den kan startes manuelt, 
når der indtræffer en hændelse som 

du ønsker at optage i HD videokvalitet. 
Nem sugekop montage på bilens 
frontrude. Leveres ekskl. SD kort 
(se side 13). Ref. H37888

(CAMCOLVC15)

Kun 745,00
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Datamateriel

König - 150Mbps USB 2.0 WLaN adapter 
m. antenne (150N) 
Giver adgang til trådløst netværk (WLAN) med høj 
hastighed (150Mbps). Nem installation og konfi-
guration enten i Windows eller 
via den medfølgende installations 
CD. Understøtter WEP, WPA og 
WPA2 kryptering.
Ref. H31038

BeLDeN dataudtag - 1½ modul 
fUga®-tilpasset
Hvid vægdåse til data og telefoni. 
Paser i Fuga 1½ modul indmurings-
dåse, forfradåse og underlag. Med 
tekstfelt og mulighed for 2 dataud-
tag. Bestykket med 1 x RJ45 CAT6 
keystone fatning. Ref. H21265

LK fUga ramme 50 - 1½ 
modul, 50x75mm, hvID
Ref. H21109

rJ45 keystone fatning - Cat6, 
uskærmet (LSa)
Til dataudtag. Ref. H21423 

1½ moDuL DatavægDåsE 

LSa-plus universalværktøj
Til montering og afmontering af 
netværkskabler i LSA termi-
naler. Ref. H31041

rJ45 modularstik - 8p8C til rund kabel
Netværksstik m. forgyldte kon-
taktflader.

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.

König - 150Mbps USB 2.0 WLaN 
adapter, nano (150N) 
Samme som ovenstående blot i 
en kompakt ‘nano’ teknologiver-
sion, velegnet til notebooks. 
Intern antenne med god trådløs 
rækkevidde. 
Ref. H32686

5 ports version
Ref. H32659

8 ports version
Ref. H32658

345,00

GiGabit

Utp netværkskabel - 2 x rJ45, Cat5e
CAT 5e patchkabler m. 
uskærmede snoede par. 
Påsvejsede stik: 2 x RJ45 
stik, uskærmet, med 
forgyldte kontaktflader. 
Par-sekvens i henhold til 
EIA/TIA 568. Længder fra 
0,25 til 50m.

grå

hvid

LaN netværkstester - til rJ11, rJ12 og rJ45
Uundværligt 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.
Ref. H19804 
(VTLAN4)

trådløSt netværk

Kun 195,00

Kun 159,00

kaBelført netværk

König - 300Mbps WLaN router m. 4 ports 
switch (300N)
Ny router som gør brug af den nye MIMO teknologi, 
som understøtter dataoverførselshastighed på op 
til 300 Mbps. Endvidere er den trådløse dækning 
markant forbedret - Mere stabil trådløs forbindelse og 
trådløs rækkevidde på op til 8 gange IEEE 802.11g/b 
standarden. Den web-baserede opsætningsmenu gør 
det nemt at udføre sikkerhedskonfiguration. Dansk 
vejledning medfølger! 
Ref. H32727 Kun 395,00

445,00

S/ftp netværkskabel - 2 x rJ45, Cat6
Hvide skærmede CAT6 
(250MHz) patchkabler.

Kun 199,00

Ref. H10564 0,25m 9,95

Ref. H25638 0,5m 12,95

Ref. H23058 1m 15,00

Ref. H25637 2m 19,00

Ref. H23059 3m 24,00

Ref. H25636 5m 34,00

Ref. H25635 7m 39,00

Ref. H23060 10m 44,00

Ref. H25634 15m 69,00

Ref. H25633 20m 79,00

Ref. H25631 30m 109,00

Ref. H25630 50m 169,00

Ref. H37170 0,5m 24,00

Ref. H37191 1m 34,00

Ref. H37253 2m 49,00

Ref. H37296 3m 69,00

Ref. H37328 5m 79,00

Ref. H37360 7m 99,00

Ref. H37212 10m 119,00Kun 149,00

valgfrit tilbehør til dataudtag ...

Monteringsramme til dataud-
tag - hvid Keystone
Til dataudtag. Ref. H21418 9,00

29,00

LK fUga underlag - Ba-
seline 1½ modul, hvid
Ref. H29828 29,00

11,00

Ref. H25534 UTP, CAT5e, massiv CCA, Grå (100m rulle) 299,00

Ref. H32792 UTP, CAT5e, trådet CCA, Grå (100m rulle) 299,00

Ref. H24507 UTP, CAT6, massiv CCA, Grå (100m rulle) 395,00

Ref. H32795 UTP, CAT6, trådet CCA, Grå (100m rulle) 395,00

Ref. H27877 RJ45 til rund trådet CAT5e kabel (1 stk.) 6,00

Ref. H21127 RJ45 til rund massiv CAT5e kabel (1 stk.) 6,00

Ref. H23028 RJ45 til rund trådet CAT6 kabel (1 stk.) 6,00

Kun 89,00

Kun 79,00

Modular krimptang - til rJ45 netværksstik
Uundværlig til fremstilling af patchkabler til dit compu-
ternetværk. Brug den som kabelklipper, afisolerings-
tang og krimpværktøj. Ref. H21635

Utp netværkskabel
Rund uskærmet patchkabel (trådet) og 
netværkskabel (massiv) m. 8 snoede par. 
Tilbud på flere varianter på 100m rulle.

König - pCI WLaN kort, 300Mbps 11N 
300 Mbps trådløs 11N WLAN PCI kort som nemt kan 
integreres i et eksisterende netværk, trådløse arbejds-
stationer eller access points.
Ref. H32719

Kun 279,00

König - 4 ports USB netværksserver 
(til USB printere etc.)
Del dine USB enheder via 
netværket med denne 4 ports USB 
netværksserver. Ideel til at dele en 
printer, harddisk eller de fleste andre 
USB-enheder. Nem at installere. 
Ref. H30382 Kun 495,00
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robuste USB memory-sticks
König Blue USB 2.0 pen drives. Dataoverførsels-
hastighed på op til 10MB/s læse og 8,2MB/s 
skrive. Perfekte til nøgleringsmontage. 

UpS (uninterruptible power supply) m. USB port
Med disse UPS enheder forhindres tab af data ved 
strømudfald. UPS’en fungerer som strømbuffer og 

giver dig tid 
til at gemme 
dine data og 
lukke din PC/
server korrekt 
ned under et 
strømudfald. 
Flere størrelser:

ref. Spec. pris
H29736 650VA / 360W 795,00

H14790 1000VA / 600W 1295,00

H11077 2000VA / 1200W 1795,00

ref. Spec. pris
H26909 4GB 99,00

H26907 8GB 109,00

H26908 16GB 159,00

USB - Sata/IDe hDD konverter m. strømforsyning
USB 2.0 konverter for IDE/SATA harddiske inkl. 
strømforsyning. Sættet indeholder interfacekabel for nem 
tilslutning af SATA eller IDE harddiske til din PC via USB 
porten. Fungerer med såvel 
3,5” og 2,5” harddiske.
Ref. H29554

Kun 199,00

genbrug dine gamle harddiske !!!
Før du skrotter din gamle PC så tag harddisken ud og sæt 

den i én af nedenstående harddiskkabinet-
ter. Dermed får du en billig USB 

harddisk backup løsning.

Ref. H33219 2,5” SATA HDD - USB2.0 139,00

Ref. H32995 2,5” IDE HDD - USB2.0 179,00

Ref. H33217 2,5” SATA HDD - USB3.0 189,00

Ref. H30294 3,5” HDD IDE - USB2.0 229,00

Ref. H30193 3,5” SATA HDD - USB2.0 229,00

Ref. H30191 3,5” SATA HDD - USB3.0 249,00

HukommelSe

ref. Spec. pris
H23684 4GB 79,00

H32046 8GB 99,00

H32725 16GB 159,00

H30881 32GB 345,00

alt i datakaBler

pC kabel - USB2.0 til Seriel rS232 konverter 
(1,8m)
Har din nye PC ikke en Seriel SR232 port, så fortvivl 
ikke. Med dette USB til Seriel konverter kabel kan du 
nemt tilslutte dine uundværlige serielle enheder til USB 
porten på din PC.
Ref. H14857

Kun 139,00

König - Micro SD kort inkl. SD adapter
Ultra kompakte højhastigheds flash hukommelseskort, 
designet specielt til MP3 afspillere, digitalkameraer, 
mobiltelefoner, PDA’ere og tablets etc. Når microSD 
kortet indsættes i den medfølgende SD adapter kan kortet 
bruges som et alm. SDHC kort. Class: 4 (Læsehastighed 
på min. 4MB/sek.).

USB forlænger over Cat5 - rJ45 (op til 40m)
En USB kabelforbjndelse har en begrænsning på 5 maks. 
meter. Ønskes et USB signal overført over længere 
afstande er der behov for en USB extender. Med denne 
CAT5 forlænger er der mulighed for USB forbindelser helt 
op til 40m. Ref. H25530

Kun 279,00

König - homeplug turbo, 200Mbps powerline kit 
(2 stk.)
Med dette HomePlug sæt er det nemt at forbinde dine 
PC’ere via den almindelige stikkontakt. Ønsker du en hurtig 
og sikker adgang til din internet-forbindelse fra andre rum 
i boligen, er HomePlug™ det rigtige valg. Dette sæt består 
af 2 enheder. Flere enheder kan tilføjes til netværket uden 
videre. Dog skal enhederne være tilsluttet til samme fase 
for at de kan opnå forbindelse til hinanden. Ref. H33196

Kun 695,00

König - USB 2.0 audio/video grabber - Inkl. 
software
Konvertér dine gamle videooptagelser til digital format 
på din PC med denne nye generation af USB2.0 A/V 
konvertere. Via den medfølgende software kan denne 
A/V grabber overføre videosignal til et højopløsnings- 
digital format. Enheden er kompatibel med alle AV & 
S-Video enheder som eksempelvis V8, VHS, Hi8 og andre 
båndformater. Ref. H28722

Kun 289,00

Brændbare DvD+r medier
DVD+R medier med kapacitet på 4,7 GB (120 min.) og 
16x skrivehastighed. Flere forskellige forpakningantal. 

F.eks. økonomikøb af stor 100 stk. 
spindel eller køb dem løst i det 
antal du har brug for.

DvD+r medie - 4,7gB 
“plus” format, 16x 
(100 stk. spindel)
Ref. H28037

100 stk.

Kun 695,00

10 stk.

Kun 79,00

DvD+r medie - 4,7gB 
“plus” format, 16x 
(10 stk. bulk)
Ref. H26067

DvD moviebox - enkelt, 
7mm, Sort (5 stk.)
5 DVD bokse til opbevaring 
af én DVD. Med udvendig 
lomme for isætning af 
cover ark. Ref. H28066

Kun 29,00

ipad tilBeHør Beskyttelsescover til ipad 3 - Leather style m. 
deskstand
Foldbar beskyttelsescover til iPad 3. Læder stil med 
deskstand funktion. Ideel beskyttelse mod stød ridser og 
snavs. Farve: Sort. 
Ref. H31623

Kun 259,00
Den viste ipad medfølger ikke.

Universal nakkestøtte tablet 
holder - til ipaD m.fl.
Universal nakkestøtteholder til 
iPad og andre tablets op til 11”.
Ref. H36040

Kun 229,00
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A/V & AntennemAteriel

König - aktiv udendørs DvB-t 
antenne
Kompakt udendørs DVB-T antenne 
med indbygget forstærker. Specielt 
velegnet til montering på facader, 
hvor man ønsker en diskret anten-
neløsning. Fleksibel monterings-
beslag, 3m coax antennekabel 
samt strømforsyning medfølger. 
Frekvensområde: 174 til 230 MHz / 
470 til 862 MHz. Forstærkning: 22 
dB. Størrelse: 195x100x65mm. 
Ref. H28653

König - Uhf DvB-t antenne, 26 elementer, 
15dB(a)

Velegnet til modtagelse af digital TV (DVB-T 
signaler). 12db forstærkning. Stør-

relse: 106 x 67 x 54 cm.
 Ref. H29723

trIaX - antennevægdåser, 50 x 77mm fUga 
tilpasset

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

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 twist-on til rg6 (ø7mm)
For udvendig kabeldiameter: Ø7,0mm. Montering: 
Twist-on uden værktøj.
Ref. H29720

COaX antennekabel - 75 ohm, 2 x skærm, hvid 
ø7mm
Højkvalitets dobbeltskærmet RG6 antennekabel med
ekstra høj dæmpning. Inderleder i 100%
kobber for støjfri signal-
overførsel. 
Ref. H25085

Dobbeltskærmede rg59 antennekabler 
m. støjfilter
Kvalitetskabler med påsvej-
sede COAX han/hun stik og 
høj dæmpning (>85dB). Op-
timale til kabel TV og HDTV.

hvid

König - 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.

H21471 1 ind - 2 ud 59,00

H21472 1 ind - 3 ud 59,00

H21473 1 ind - 4 ud 79,00

H23659 1 ind - 6 ud 109,00

H28121 1 ind - 8 ud 129,00

triax - antennestikdåse, slutdåse tv, hvID 
(tD201t)
50x50mm FUGA tilpasset vægdåse med ét COAX 
 han TV antenneudtag. 

Forplade i hvid (ramme 
medfølger ikke). 
Ref. H32852

Kun 445,00

Kun 289,00

Kun 15,00

Afklip (pr. mtr.) 9,95

25 mtr. 155,00

H25037 1,5m 29,00

H25038 2,5m 39,00

H23862 3,5m 49,00

H25033 5,0m 59,00

H25032 7,5m 69,00

H25034 10,0m 79,00

H24655 1,0m 49,00

H28304 1,5m 59,00

H23827 2,0m 79,00

H23828 3,0m 89,00

H23829 5,0m 109,00

H25048 10,0m 159,00

H24932 1,5m 69,00

H32565 3,0m 99,00

H32805 5,0m 109,00

H32564 10,0m 179,00

StørSt på kaBler !!!

Ref. H32560  895,00

COAX antennestik - HF tæt 90° 
han til RG-kabel. Ref. H17631

Kun 24,00

COMega - COaX antennestik
HF-tætte antennestik så du undgår forstyrrende støj fra det 
nye 4G mobil bredbåndssignal. Brig dem sammen med 

det dobbeltskærmet COAX kabel.

Kun 99,00

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

Kun 129,00
Sløjfedåse TV/FM, Hvid 
(TD263D). Ref. H29760

Kun 149,00

fM ledningsantenne - 
til radiomodtagelse i 
fM båndet
Indendørs FM dipol 
radioantenne med coax stik. 
Ledningslængde på 1,8 m.
Ref. H29181

Kun 39,00

Digital 360° aktiv UfO campingantenne, 5-12v, 
28dB
Velegnet til modtagelse af digital TV (DVB-T signaler). 
12db forstærkning. Størrelse: 106 x 67 x 54 cm.
 Ref. H18253

prof. antenneforstærker, 30dB, 1 udgang, aktiv 
returvej
High gain antennesignalforstærker, velegnet til større 
husinstallationer, hvor det indgående signal skal fordeles 
ud til flere modtagere. Forstærkeren er velegnet til 

terestisk antennesignal (DVB-T), men også til kabel 
TV (DVB-C). Den aktive returvej gør at den optimalt 
understøtter interaktiv TV og kabel(internet)modem 
signaler (YouSee/Webspeed/Stofanet). Derudover 
giver den mulighed for justering af både ‘forward 
gain’ (forstærkning) og ‘slope control’ (frekvens tilt - 

hvis nogle kanaler ikke virker så godt som andre).
Ref. H31316

Kun 345,00

König - Udendørs fM antenne m. mastbeslag
Velegnet til modtagelse af digital TV (DVB-T signal-
er). 12db forstærkning. Størrelse: 106 x 67 x 54 cm.
Ref. H25466

Kun 445,00

COAX antennestik - HF tæt 90° 
hun til RG-kabel. Ref. H14409

Kun 24,00

Kun 169,00

Universal afisoleringstang - COaX- Utp- og 
fladkabel
Til runde kabler, flertrådet ledning, 
UTP netværkskabel, multikabel 
og fladkabel. 
Ref. H21618 Kun 79,00

(Ramme medfølger ikke).
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hDMI konverter - vga til hDMI
For overførsel af et VGA videosignal samt stereo lyd fra 
din PC til et fladsskærms TV eller anden HDMI enhed. 
Ref. H29263

Smart pocketbag 
medfølger

ref. Spec. pris
H32858 2 indgange til 1 udgang 395,00

H24653 3 indgange til 1 udgang 395,00

hDMI switche m. automatik 
For tilslutning af flere  HDMI A/V kilder (Sony PS3, HD 
DVD, Blu-ray DVD afspiller, DVB-T og DVB-S modtagere) 
til TV, fladskærm eller projektor. Automatisk valg af kilde.
Manuelle trykknapper på frontpanel. Trådløs fjernbetje-
ning medfølger. Flere størrelser:

Kun 545,00

Kabelsokker - grå eller sort, 5 meter
Fleksibel kabelsok, velegnet til organiseret føring og 
beskyttelse af kabler og slanger. Fremstillet af flertrådet 
nylon (PET) som er vævet sammen. Flere tråde og større 
fleksibilitet end i tilsvarende polyestersokker.

ref. Spec. pris

H30718
Kabelsok - Fleksibel 20mm 
bredde, Grå (5m længde) 129,00

H30717
Kabelsok - Fleksibel 20mm 
bredde, Sort (5m længde) 129,00

H30720
Kabelsok - Fleksibel 40mm 
bredde, Grå (5m længde) 229,00

H30719
Kabelsok - Fleksibel 40mm 
bredde, Sort (5m længde) 229,00

H30722
Kabelsok - Fleksibel 55mm 
bredde, Grå (5m længde) 279,00

H30721
Kabelsok - Fleksibel 55mm 
bredde, Sort (5m længde) 279,00

pulverlakerede alu. kabelskinner
Lakerede kabelskinner som ikke falmer. To bredder (33 
eller 55 mm) samt tre farver (sort, hvid eller 
alu.). Mulighed for 90° samlinger 
vha. af tilbehørs-
samleled.

ref. Spec. pris
H31123 33mm x 1100mm, ALU. 159,00

H31124 33mm x 1100mm, HVID 159,00

H31122 33mm x 1100mm, SORT 159,00

H31126 50mm x 1100mm, ALU. 179,00

H31127 50mm x 1100mm, HVID 179,00

H31125 50mm x 1100mm, SORT 179,00

In-ear stereo hovedtelefon - Metalfinish (3,5mm 
stik)
Hovedtelefon til CD/MP3/MP4 brug. Højhastigheds 
drivere for klar dynamisk lyd med forbedret 
bas respons. Lufttætte ørepuder (3 størrelser 
medfølger) for minimal lydlækage. Holdbart 
letvægts materiale. Blød OFC 
ledning m. flexigrip 
stikforbindelser for 
modvirkning af ledningsskader.
(HPE15)

Ref. H23902  99,00

Digital stereo hovedtelefon - 3,5mm JaCK, 
foldbar 
Smart Velleman stereohovedtelefon med komfortable 
læder-ørepuder og fleksibelt justerbart hovedbånd. De 
store 40mm højttalerenheder sikrer perfekt dynamisk lyd. 
Praktisk sammenklappeligt design sørger for at den fylder 
minimalt i tasken. (HPD27)

projektorlærred - 200 x 113cm 16:9 manuel
Prof. projektorlærred m. manuel op-/nedrul. Mat lærred for realistisk billedgengivelse. 
Udspændt lærredkonstruktion sørger for at holde det flat og stabilt. Omkransende sort 
beskyttelseskant. Hvidt lærred med sort bagbeklædning som sikrer 100% lystæthed. 
Hvid stålkabinet til både loft og vægmontage.
Ref. H32502

Kun 1295,00

hDMI splitter - 1 ind til 2 ud (m. DC forstærker)
König HDMI Splitter - 1 ind til 2 ud (kaskaderbar). Med 
denne avancerede HDMI splitter kan du fordele signalet 
fra én HDMI kilde (f.eks. DVD, spilkonsol eller DVB-T / 
satellitmodtager) ud til 2 HDMI skærme. Den indbyggede 
signalforstærker garanterer samme høje billed- og lyd-
kvalitet på alle tilsluttede skærme. 
Ref. H17852 Kun 395,00

Ref. H33474  239,00

Ref. H33472  169,00

Digital stereo hovedtelefon - 3,5mm JaCK, grøn/
sort
Fasionabel grøn Velleman hovedtelefon med store 50mm 
højttalerelementer for perfekt lydkvalitet! Frekvensområde: 
18Hz - 20kHz . Ledningslængde: ±2,1m. Vægt: 175g.
(HPD25)

DIN a/v tILBehørSpeCIaLISt

Ref. H33474  239,00

König - trådløs opladelig hIfI hovedtelefon
Nyd din favoritmusik overalt i huset med denne trådløse 
hovedtelefon. De lukkede hovedtelefoner med høj-kvali-
tetsdrivere sikrer god lytteoplevelse. Udstyret med PLL 
teknologi for optimal modtagelse af det trådløse signal 
samt auto-detektionssystem, der slår hovedtelefoner 
til og fra. Integreret ladekredsløb for nem opladning af 
batterierne. Velegnet til TV, CD, PC, MP3, radio og enhver 
anden lydenhed.
Ref. H29372 
(HAV-TRHP20KN)

Kabelsokker med velcro (1,8m)
Fleksible kabelsokker med velcro samling på langs. 
Nemme at åbne for isætning af flere kabler. I mange 
tilfælde en smart erstatning for en kabelskinne.

ref. Spec. pris
H31361 Kabelsok - Med velcro, Grå (1,8m) 119,00

H32741 Kabelsok - Med velcro, Hvid (1,8m) 119,00

H32740 Kabelsok - Med velcro, Sort (1,8m) 109,00

vægbeslag til LeD fladskærm (32-47”)
Ultraslank og robust fladskærms-vægbeslag for skærme 
op til 47”. Pulverlakeret stål i høj kvalitet. Det indbyggede 
vatterpas hjælper til nem og perfekt ophæng. Skruer og 
ravplugs medfølger. VESA standard: Maks. 600x600. 
Belastning: Maks. 50 kg. Vægafstand: 14,5mm. 
Ref. H33563  (WB027)

Kun 229,00

hDMI vægdåse - 1½ modul, 
hvid (fUga tilpasset)
Hvid HDMI A/V installationsvægdåse 
i 1½ unit std. FUGA tilpasset design. 
Det retvinklede HDMI hun-hun 
stik sørger for nem indvendig og 
udvendig tilslutning af alle std. HDMI 
kabler. Ref. H31029

Kun 309,00
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gU10 LeD spotpære - 230v / 3W 36°, varm hvid
Let at udskifte med eksisterende halogenpærer. Stor 
strømbesparelse og meget længere brændetid end std. 
halogenpærer. Strømforbrug: 3 W.

Farvetemp.: 2700 K.
Lysintensitet: 120 lumen.
Middelbrændtid: 30.000 

timer.

Mr16 LeD spotpære - 12v / 3W 36° varm hvID 
(110Lm 30000h)
Spar strøm ved udskiftning af halogenpærer til LED. Med 

linseglas for udendørs brug. 
Strømforbrug: 3 W.

Farvetemp.: 2700 K.
Lysintensitet: 110 lumen. 

Middelbrændtid: 30.000 timer.

Mr11 LeD spotpære - 12v / 1,6W 30° varm hvid 
(30000h, 87 Lm)
Strømbesparende MR11 LED-pærer med den foretrukne 

varm hvid farve. Strømforbrug: 
1,3 W. Farvetemp.: 2800 K.
Lysintensitet: 87 lumen.
Middelbrændtid: 30.000 timer.

højeffektive halogen transformatorer 
Kompakte og højeffektive dæmpbare transformatorer til halogenbelysning. Effektivitetsgrad på 95% samt beskyttet 

mod kortslutning og overophedning. Bemærk: Det er vigtigt at dimensionere den elektroniske transformator 
korrekt. Optimalt bør effektforbruget minimum udgøre 60-70% af 
transformatorens maksimale Watt-effekt.

g4 LeD stiftpære - 12v / 1,5W SMD 360° varm 
hvid (75 lm)
Strømbesparende G4 LED stiftpære, som nemt erstatter 
traditionelle 10 - 20W halogenpærer. 

Strømforbrug: 1,5 W.
Farvetemp.: 3150 K.

Lysintensitet: 75 lumen. 
Brændtid: 30.000 timer. velleman - Digital energimåler 230v / 16a, pin-

earth
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 
strømudgang. 
Ref. H29543 
(NETBPEM3)

Ref. H32689  109,00
5 års garanti!

Ref. H32690  119,00
5 års garanti!

Ref. H31194  89,00
5 års garanti!

Ref. H28388  59,00
g4 LeD stiftpære - 12v / 2,4W SMD 120° varm 
hvid (140 lm)

Retningsbestemt 180° G4 LED stiftpære 
m. bagudrettede stiftben. Erstatter 20W 

halogenpærer. Strømforbrug: 2,4W. 
Farvetemp.: 3150 K. Lysintensitet: 
140 lumen. Brændtid: 30.000 timer.

Ref. H32617  69,00

ref. Spec. pris
H32227 11,5Vac / 10-40W 129,00

H33245 11,5Vac / 20-80W 149,00

H17174 11,5Vac / 35-110W 199,00

H23361 11,5Vac / 50-150W 219,00

H26911 11,5Vac / 50-210W 269,00

e14 LeD kertepære - 
230v / 3W varm hvid

LED kærtepære med E14 
sokkel. Erstatter en 25W 

glødepære. 
Ref. H30110 

Kun 139,00
Kun 149,00

Højeffektive Goobay LED pærer med Sharp SMD LED klynger for homogen lysspredning. Meget lang 
brændtid: 3 gang så lang som en alm. energisparepære og 15 gange så lang som en alm. glødepære. 
Kvalitetspærer med 5 års producentgaranti.

LED pærEr og Lysrør

e14 LeD kro-
nepære - 230v / 

3W varm hvid
LED kronepære med E14 
sokkel. Erstatter en 25W 
glødepære. 
Ref. H30111 

e27 LeD kronepære 
- 230v / 3,8W varm 

hvid
LED std. pære m. E27 
sokkel. Erstatter en 30W 
glødepære.
Ref. H30112 

Kun 159,00

rejseadapter - Schuko (DK) han til multi hun 
(inkl. UK)
Universal rejseadapter for tilslutning af apparater med 
bl.a. US eller UK netstik til stikdåser i DK
og andre lande. Passer til 
stikpropper fra 
følgende lande: 
Storbritanien, 
Schweitz, Italien og 
USA. Ref. H30173

g4 LeD stiftpære - 12v / 2,4W SMD 
120° varm hvid (140 lm)
Skift de strømforbrugende halo-
genstiftpærer ud med denne nye 
generation af LED stiftpærer. Spar 
op til 88% af el-udgiften. Lyseffekten 
på 140 lumen svarer til en std. 20W 
halogenpære. Meget lang brændtid 
(ca. 30.000 timer = 15x std. halogen-
pære).

Ref. H30196  69,00

Spar Op tIL 88% eL
- MeD LeD teKNOLOgI

ref. Spec. pris

H33096
230V / 7,5W, T5 sokkel, 
Neutral Hvid (40cm) 445,00

H33223
230V / 9W, T5 sokkel, 
Neutral Hvid (57cm) 595,00

H33222
230V / 15W, T5 sokkel, 
Neutral Hvid (88cm) 745,00

LaCrosse - trådløs digital energimåler 230v / 
16a, pin-earth
Se strømforbruget (i Watt) og strømudgiften (i 
kr.) på dine tilsluttede apparater - Du kan selv 
indkode din strømtarif. Viser det løbende strøm-
forbrug mens de tilsluttede apparater er i drift. 
Forudsiger strømudgiften for et apparat i en frem-
tidig periode: Måned eller år. Viser det samlede 
strømforbrug hen over det overvågede tidsrum. 
Understøtter op til 5 trådløse strøm-monitorer 
(2 medfølger). Ref. H12511 (NETBPEM4) Kun 395,00

MÅL DIt StrøMfOrBrUg

Kun 199,00 Kun 59,00

230v LeD lysrør m. armatur og monteringsdele 
Lysarmatur med LED lysrør. Strømbesparende lyskilde som er velegnet over arbejdsborde og på 
værksteder, lager etc. Spar op til 88% energi med denne type LED lysrør! og opnå en meget 
længere brændtid (25000 timer) end på alm. lysstofrør. Kraftige T5 LED lysrør med 
aluminium endekapper. Pladsbesparende enhed med nemt strømtilslutning via 
medflg. 1,5 meter strømledning m. Eurostik. Nem sammenkobling af 
flere amaturer via medflg. 25cm strømledning, eller samleled. 
Monteringsbeslag og skruer medfølger. Vælg mellem 
tre længder/effekter: NYheD



BevægelSeSfølere
pIr bevægelsessensor - 230vac / 1200W, 360° 
til indbygn.
Med automatisk dag/nat identifika-
tion. Justerbar lysfølsomhed 
(3-2000 Lux). Juster-
bar ON-tid (fra 10 
sek. til ca. 7min.). 
Detektionsvinkel: 360°. 
Rækkevidde: Maks. 6m. 
Bevægelsesdetektionshas-
tighed: 0,6~1,5m / sek. 
Maks. belastning: 1200W 
(glødepærer) / 300W (energi-
sparepærer). 
(PIR41)

Mini pIr bevægelsessorer til indbygning
Med automatisk dag/nat identifikation. Justerbar lys-
følsomhed (3-2000 Lux). Justerbar ON-tid (fra 5 sek. 
til 8 min.). Detektionsvinkel: 100°. Rækkevidde: Maks. 
8m. Bevægelsesdetektionshastighed: 0,6~1,5m / sek. To 
varianter til hhv. 230Vac og 12Vdc installationer.

Ref. H33525  159,00

ref. farve/mønster
H32485 Pink

H32486 Rød

H32482 Lime grøn

H32487 Sølv

H32488 Turkis

H28673 Hvid          24,00

H28672 Sort           24,00

Meterpris 49,00

Dekorative stof-
lampeledninger 
Rund lampeledning med vævet poly-
esterstrømpeovertræk i flotte farver. 
Ledere: 2 x 0,75mm². Effekt: Maks. 
13A / 230Vac. Flere varianter:

pIr bevægelsessensor - 230vac / 1200W, 
slim 180° væg, hvid
PIR bevægelsesdetektor med 
relæudgang for aktivering af 
udendørslys, sirene eller 
lign. Det lave standby 
strømforbrug gør denne 
PIR sensor meget øko-
nomisk i det lange løb. 
Rækkevide: Maks. 12 
meter. Detektionsvinkel: 
180°. Justerbar lysind-
stilling: 3 til 2000 Lux. 
Justerbar tidsindstilling: 
8 sek. til 7 min. Maks. 
belastning: 1200W.
Ref. H31732

Stikdåser - DK jord, m. afbryder, hvid (3m)
Hvide stikdåser med DK jord, tænd/sluk kontakt m. lys og 
3 meter ledning. Monteringsflanger for nem skruemon-
tage på vægge eller under borde.

stikDåsEr

aLt i pærEr !!!
Store dekorative globepærer med diameter 
på 125 mm. 
Ikke blot en pære men lige så meget en lampe i sig 
selv. Flere Wattager:

49,00

fatningsskjuler - e27, Krom
Elegant krom skjuler til frithængende E27 fatninger. 
Dekorativ finish sammen med globepærer ophængt i 
stofledninger. Ref. H32654

Stikdåser - DK jord, uden ledning
Stikdåser til nem ledningsmontage. Tilkøb strømledning 
m. jord samt stikprop m. DK jord.

Stikprop - Cee7
Til ledningsmontage. 
230V/16A. 
Hvid: Ref. H21035
Sort: Ref. H21034 

Stikprop - euro
Til ledningsmontage. 
230V / 6A.
Hvid: Ref. H21037
Sort: Ref. H21036 

kontaktEr, kabLEr & stik

10,00 20,00
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Kun 119,00

ref. Spec. pris

H33526
PIR bevægelsessensor - 230Vac / 
800W, 100° mini til indbygn. 149,00

H36343
PIR bevægelsessensor - 12Vdc / 
30W, 100° mini til indbygn. 169,00

Deco globe de luxe pærer m 
g80, e27 sokkel
Deco spiralglødepærer med stor 
Ø80mm svagt forgyldt glaskrone. 
Elegant lyskilde med en ‘varm’ 
farvetemperatur.

fjernbetjent kontaktsæt - 3 
kontakter + fjernbetjening
En behagelig måde at tænde og 
slukke for lamper. Brug den trådløse 
fjernbetjening til at tænde og slukke 
for op til 3 elektrisk apparater. Maks. 
1100W pr. enhed. Ref. H37815 

Kun 179,00

ref. Spec. pris

H25680
Stikdåse - 6 x DK jord, m. afbryder, 
Hvid (3m) 189,00

H17464
Stikdåse - 10 x DK jord m. afbryder, 
Hvid (3m) 199,00

ref. Spec. pris

H26926
Stikdåse - 3 x DK jord, Hvid (u. 
ledning) 69,00

H26927
Stikdåse - 4 x DK jord, Hvid (u. 
ledning) 99,00

H17490
Stikdåse - 10 x DK jord m. afbry-
der, Hvid (u. ledn.) 199,00

Stikprop - DK jord
Til ledningsmontage. 
230V/16A. 
Hvid: Ref. H26932
Sort: Ref. H26933

39,00

Stikprop - 230v u. jord, 
vinkelafgang, hvid
Til ledningsmontage. 
230V / 6A. Ref. H28681 

16,95

ref. Spec. pris

H26941
Svanehals lampeophæng - Hvid m. 
1/4” skrue 39,00

H38497
Svanehals lampeophæng - Krom m. 
1/4” skrue 49,00

H38198
Svanehals lampeophæng - Sort m. 
1/4” skrue 39,00

Svanehals lampeophæng i sort, hvid eller krom
Til alm. lampeledning eller stofledning.

ref. Spec. pris

H11569
Strømledning - 2 x 0,75mm² PKLF 
oval, Hvid (metervare) 7,95

H25419
Strømledning - 2 x 0,75mm² PKLF 
oval, Sort (metervare) 7,95

H11572
Strømledning - 3 x 0,75mm² PKLJ 
rund, Hvid (metervare) 8,95

H11573
Strømledning - 3 x 0,75mm² PKLJ 
rund, Sort (metervare) 8,95

Std. lampeledning med/uden jord. Sort eller hvid
Metervare, så du kan få præcist det antal meter du skal 
bruge!

ref. farve/mønster
H32477 Brun

H32478 Grøn

H32479 Gul

H32480 Sort/hvid sildeben

H32481 Lilla

H32483 Mint grøn

H32484 Orange

ref. Spec. pris
H10690 230V / 25W, E27 sokkel, Klar 79,00

H25428 230V / 40W, E27 sokkel, Klar 79,00
H25934 230V / 60W, E27 sokkel, Klar 79,00

ref. Spec. pris
H37811 230V / 25W G80, E27 sokkel 139,00

H25813 230V / 40W G80, E27 sokkel 139,00

H30334 230V / 60W G80, E27 sokkel 139,00

gennengangsafbrydere
Til nem montering på alm. oval strømledning m. 2 ledere. 
Hvid: Ref. H26943
Sort: Ref. H12694

24,00
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vM152 - LeD lysdæmper med rf 
fjernbetjening
Ideel til styring af enkelt-farve LED strips. 
Nem betjening via medfølgende RF fjern-
betjening. Automatisk Slow on / slow off 
mode. Også velegnet til glødelamper.

Ref. H29856 

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 parallelforbindes. 
Ref. H32263

Kun 395,00

Kun 395,00

Stænktæt (Ip61) LeD strip - 12vdc rgB (10cm klip)
LED strip med silikone-indstøbte SMD LEDs. Indeholder 150 

high-bright LEDs pr. 5 meter strip (type 5050) - 10 cm klip-
peafstand. Rød-Grøn-Blå farvemix muligt med eksempel-
vis VM150 eller VM162 farvelysdæmper. 
Ref. H37935 (LB12M210RGB)

Hel rulle á 5 meter 995,00

Største udvalg i LeD strips og tilbehør.

ref. Spec. pris
H18467 LED lysslange - Blå (5m) 269,00

H18468 LED lysslange - Hvid (5m) 395,00

H18469 LED lysslange - Grøn (5m) 345,00

H18470 LED lysslange - Rød (5m) 189,00

H18471 LED lysslange - Gul (5m) 229,00

vandtætte LeD strømforsyninger til udendørs 
og indendørs installation
Kompakte DC strømforsyninger i vandtætte alu. 
kabinetter. Specielt konstrueret til strømforsyning af 
LED belysning. Flere varianter:

ref. Spec. pris
H36041 12VDC / 5W (LPS00512R) 149,00

H36043 12VDC / 10W (LPS01012R) 169,00

H36044 12VDC / 20W (LPS02012R) 189,00

H36046 12VDC / 45W (LPS04512R) 345,00

H36047 12VDC / 60W (LPS06012R) 445,00

H36048 12VDC / 80W (LPS08012R) 495,00

H36049 12VDC / 100W (LPS10012R) 525,00

LED strips

LeD lysslanger på 5 meter
Fleksibel LED lysslange med ledning og stikprop for direkte tilslutning til 230V. 
Diameter: Ø13mm. 

Kun 595,00

Kun 795,00

Klippeafstand = 10 cm (3 LEDs).

Hel rulle á 5 meter 497,50

Afklip pr. 10 cm 19,00

Stænktæt (Ip61) LeD strip - 12v, rgB LeD (5cm klip)
LED strip med silikone-indstøbte SMD LEDs. Indeholder 300 

high-bright LEDs pr. 5 meter strip (type 5050) - 5 cm klip-
peafstand. Rød-Grøn-Blå farvemix muligt med eksempel-
vis VM150 eller VM162 farvelysdæmper. 
Ref. H33369 (LS12M230RGB)

Klippeafstand = 5 cm (3 LEDs).

LeD stripsæt - rgB LeD strip m. fjern-
betj. + strømfors. (5m)
Fleksibel selvklæbende LED strip (5 meter), 
bestykket med 150 high brightness RGB 
LEDs (type 5050). Leveres komplet med 
Rød-blå-grøn farvecontroller (m. indbyggede 
programmer: Faste farver og animerede 
farveovergange), trådløs IR fjernbetjening 
og 230Vac til 12Vdc netadapter. Kan klip-
pes for hver 3. LED (10 cm). Ref. H30912 
(LEDS03RGB)

Klippeafstand = 5 cm (3 LEDs).

Stænktæt (Ip61) LeD strip - 12v varm hvID 1100mcd (5cm klip)
LED strip med silikone-indstøbte SMD LEDs. Indeholder 300 

high-bright LEDs pr. 5 meter strip (type 5050) - 5 cm klip-
peafstand. Rød-Grøn-Blå farvemix muligt med eksempelvis 
VM150 eller VM162 farvelysdæmper. 
Ref. H30170 (LB12M130WW)

Afklip pr. 5 cm 9,95

Hel rulle á 5 meter 345,00

Afklip pr. 5 cm 19,00

LeD stripsæt - varm hvid LeD strip m. 
strømforsyning (5m)
Fleksibel selvklæbende LED strip (5 meter), 
bestykket med 300 high brightness LEDs 
(type 3528). Klippemarkering for hver 3. LED 
(5cm). Strømforsyning: 230Vac til 12Vdc 
/ 24W netadapter, medfølger. Velegnet til 
kreativ lyssætning, skilte, trappemarkering, 
atmosfærebelysning. Ref. H32732 
(LEDS01WW)

vM162 - rgB LeD strip 
farvelysdæmper
Ideel til styring af RGB LED strips. 
Nem betjening via medfølgende 
RF fjernbetjening. 7 farvetoner. 10 
dæmper-trin. Ref. H29776 

Kun 395,00

LeD “sterinlys” i rundt sandblæst glas (ø95mm)
Lyset tændes og slukkes ved at puste i glasset. Ingen 
risiko for brand og ingen sod fra sterinlys på væge/lofter.  

Brændtid ca. 100 timer på 2 x AAA 
batterier (medfølger ikke).
Ref. H32088  (XMCL18)

Kun 59,00

Isspand med blå LeD lys - Champagnekøler m. 
lydsensor
Transparent isspand med LED belysning. Ideel til fest, i 

barer og klubber. 3 indstillinger: On, off eller musikstyret. 
Ref. H31317  (CLIB)

Se OgSÅ vOrt StOre
LeD LYS KataLOg

Kun 189,00
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prof. frisørsæt m. 
elektisk hårtrimmer
Prof. REMINGTON 
frisørsæt i praktisk kunst-

stof-kuffert. Hårtrimmer med 
keramisk belagte selvslibende 
blade. Kan anvendes ledningsfrit 
(indbygget batteri) eller med led-
ning. ’Lube for life’ selv-smørende 

teknologi. Saks, kam, børste, 
hårklemmer og 8 afstandsstykker 

medfølger. Ref. H32257

Digital badevægt - 150kg, hærdet 
glasplade, kvadrat
Måler op til 150 kg. 4 individelle 
belastningssensorer, én i hvert hjørne, 
sikrer høj nøjagtighed. Letlæseligt 
28mm digital LCD display. 6mm 

hærdet glasplatform. Auto nulstilling 
og auto-slukfunktion. Indikator for 

overbelastning og lavt batterini-
veau. 2 x CR2032 knapcellebat-
terier medfølger. 
(CBAL1)

Ref. H28824  139,00

Digital bagagevægt - 1 til 40 kg.
Ideel til rejsebrug: Check vægten 
på din kuffert og håndbagage 
før flyafgang og undgå at måtte 
betale ekstra afgift for overvægt. 
Med denne kompakte rejsevægt i 
kufferten kan du sikre at hjemturen 
også går problemfrit. Måleom-
råde: 1 til 40 kg. Opløsning: 100g. 
Egenvægt: 55g. 
(VTBAL27)

Velleman - Metaldetektor - Prof. med LCD display
Visning af objekttype på stort LCD-display. Hovedtelefoner 

kan tilsluttes. Trinløs diskriminator med lyd, som 
frasorterer uinteressante objekter. 200mm 

vandtæt søgehoved. Dybde-
udlæsning på display.

Megafon - prof. 25W m. håndmikrofon
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)

metaldetektorer

Kun 1495,00

megafoner

Kun 445,00

Ref. H36578  159,00

Digital køkkenvægt - Maks 5 kg (1g 
opløsning)
Digital køkkenvægt til lettere vejeopgaver op 
til maks. 5 kg. Udstyret med høj-præcisions 
tryksensor og CPU for høj målenøjagtighed. 
Rengøringsvenlig konstruktion med rustfri 
stålplade.
(VTBAL25)

Ref. H30907  139,00

Strømforsyning: 2 
stk. 9V E-blok batterier. 
3,5mm hovedtelefon JACK 
bøsning. Følsomhedsjustering: 10 
niveauer. Dybdeindikation: 12 segmenter. Lydstyrke-
kontrolknap. Indikator for lavt batteriniveau.
Ref. H17850 (CS200)

DCf vægur - ø30cm m. inde-/udetemp. sensor
Det moderne skoleur! DFC radiostyret 
tidsstyring. Indbygget vejrsta-
tion, viser såvel indendørs-
som udendørs tem-
peratur. Ref. H31209 
(WC3320)

Kun 345,00

BasicXL - flyvende vækkeur
Med dette vækkeur er man nød til at stå ud af sengen for 
at kunne slukke alarmen. Når alarmen går vil propellen 

begynde at spinne rundt indtil 
den letter og flyver væk. Du må 
finde propellen og sætte den 
tilbage på vækkeuret - Først da vil 
alarmen slukke. Perfekt til alle os 
B-mennesker! Ref. H14909

Kun 99,00

vejrStationer 
og ure
LaCrosse - prof. trådløs vejrstation m. USB 
interface
Solcelle strømforsynet udendørs 
sender. Indendørs- og udendørs tem-
peraturvisning. Indendørs- og udendørs 
luftfugtighedsvisning. Barometerstand. 
Detaljeret visning af regnmængde inden 
for 1 time, 24 timer, én uge, en måned 
og totalt siden sidste nulstilling. Vindhas-
tighed. Windchill. Vejrforudsigelse 
illustreret med vejrikoner og tendenspil. 
Stormvarslingsalarm. Programmérbare 
alarmfunktioner. Lagrer alle min. og maks. værdier sam-
men med tid og dato. DCF-styret urværk og kalender. 
Automatisk skifte mellem sommer- og vintertid. USB port 
for nem PC tilslutning. Ref. H36615 (WS3080)

velleman - Digital termo-/hygrometer
Digital termo- og hygrometer med stort LCD display. 
Gemmer min. og maks. temperatur og luftfugtighed. 
Indikator for lavt batteriniveau. Indendørs og udendørs 
temperaturvisning: i °C. Kan vægmon-
teres eller stå frit. Strøm-
forsyning: 1 x 1,5V AAA 
batteri (se side 3). Stør-
relse: 117 x 107 x 20mm. 
Ref. H30619 (WS8461)

Kun 149,00
LaCrosse - radiostyret ur m. alarm, kalender, og temp.
Stort radiostyret vægur i La Crosse kvalitet og med indbygget kalen-
der, alarm, samt visning af temperatur og luftfugtighed. Med Dansk 
sprogvalg. Radiostyret ur (DCF77 signal, Frankfurt) eller manuel 
indstillingsfunktion. Indendørs temperaturvisning i °C. Indendørs 
luftfugtighed (RH%). Strømforsyning: 3 x 1,5V C batterier, medføl-
ger. Størrelse: 43 x 410 x 270 mm. Ref. H30109 (WS8009)

Kun 845,00

velleman - Metaldetektor - prof. med LCD
Super prof. metaldetektor med 220mm vandtæt søge-

hoved. Stort LCD display med mål ID og dybde-udlæs-
ning. Følsomhedskontrol, variabel diskrimination, 
variabel notch, 3-tone audio diskrimination og 
  non-motion detektion.

Strømforsyning: 2 × 9V 
E-blok batterier. 3,5mm 
hovedtelefonstik. Stort 75 × 
40mm LCD display.
Ref. H24263 (CS300

Kun 1495,00

Den viste notebook medfølger ikke.
SOftWare MeDføLger

teleskopkikkert m. stativ (20-60x zoom)
Med dette zoom telescop er det nemt at 
spotte dyreliv, fly, biler og personer etc. 

Det kraftige 60mm objektiv giver mu-
lighed for op til 60x zoom. Leveres i 
praktisk bæretaske,  med trefod og 
renseklud, så den
også er ideel til rejseformål.
Ref. H33368 (KN-SCOPE21)

Kun 745,00

Kun 595,00

Kun 1995,00
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Digital panel termometer
Kompakt digital termometer til panelindbygning. 

Måleområde: -50°C til 
70°C. Størrelse: 47 x 26 
x 13mm. Strømforsyn-
ing: 1 x 1,5V LR44-batteri 
medfølger.  Ref. H19854 
(PMTEMP1)

velleman - pCgU1000 2Mhz pC funktions-
generator m. USB
Frekvensområde: Fra 0,01Hz til 
2MHz. Udgange er galvanisk 
adskildt fra PC’en så fejl-
spænding ikke kan forvolde 
skade på computeren. Lav 
sinuskurveforvrængning. 
Lagrer op til 8192 kurve-
form-punkter. Standard 
kurveformer: Sinus, firkant 
og trekant. Foruddefine-
rede kurveformer omfatter: 

noise, sweep m.fl. 
Ref. H23753 
(PCGU1000)

velleman - pCSU1000 pC oscilloskop 
m. USB, 2 kanaler, 60Mhz
Digital oscilloskop - til visualise-
ring af elektriske signaler. 

Strømforsynet direkte 
fra PC via USB porten, 
så det er nemt at 
foretage målinger via 
computeren. Høj bil-
ledopløsning, helt ned 
til 0,15mV, stor bånd-
bredde samt sampling 
frekvens op til 1GHz. 
Testprober medfølger. 
Ref. H23043 

(PCSU1000)

velleman - DvM601 6-i-1 digital 
multimeter m. miljømåling 
Kraftfuld Velleman universal-
instrument som måler: Lydstyrke, 
lysintensitet, fugtighed, temperatur, 
DC/AC spænding op til 600V, DC/AC
strøm, frekvens, kapacitet, 
modstand, diode- og gennem-
gangstest, kabeltest. Auto område-
skift eller manuel skift. Inkl. batteri 
og testledninger. CAT IV 600V. 
Ref. H31392

velleman - USB pC oscilloskop + generator (2 
kanal)
USB-strømforsynet laboratorie-
enhed. Funktionsspækket 
PcLab2000-LT software til 
2-kanals oscilloskop, spectrum 
analyser, optager, funktionsge-
nerator og bode-plotter. Med 
generatoren kan du fremstille 
dine egne kurveformer via den 
integrerede signal kurveeditor. 
For automatiserede målinger 
er det endda muligt at frem-
stille kurvessekvenser, via. fil 
eller RS232 input. Ref. H24843 
(PCSGU250)

1945,00

2 x 60 MHz 0 - 2 MHz2 x 12 MHz

hirschmann - 
testledningssæt (8 dele)
Overholder IEC-1010. 
Godkendt til maks. 16A. 
Ref. H19772 (HMSET2)

osciLLoskopEr og funktionsgEnEratorEr

tiL miLjø

velleman - DvM93 digital multimeter
Særdeles godt multimeter til hobby-
brug. Stort LCD display med 21mm 
høje cifre og mulighed for måling 
af spændinger op til 600V 
samt strøm op til 
10A. Derudover 
transistortest, 
diodetest, gennem-
gangstest m. lyd samt 
modstandsmåling op til 
20 Mohm.CAT II 600V. 
Ref. H12376

Kun 945,00

395,00

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

49,00

3245,00 1945,00

199,00

appa® - CLIp testledningssæt 
tL-70
Praktisk ekstra testledningssæt til 
dit multimeter. Effekt: Maks. 250V 
/ 10A. Længde 25cm. Ref. H32626 
(APPATL70)

99,00

tiL 
hus og 
hobby

Kun 289,00

velleman - DCM270 tangmeter m. høj følsomhed 
- aC/DC (600v / 80a)
LCD display med hvid baggrundsbelysning. 18mm 
kæbeåbning. Høj følsomhed: 0,001-80A AC og DC 

strømmåling. Indbygget, kontaktløs 
AC pændingsdetektor 100-600V.  
Frkevensmåling: 40Hz-1kHz. Auto-
områdeskift, autosluk samt data-hold 
funktion. Beskyttet mod overbelastning. 
Indikator for lavt batteriniveau samt overløb. 
Indbygget lommelygte. Inkl. batteri og 
bæretaske. Ref. H29210

Kun 1045,00

velleman - DvM9912 digital multimeter m. 
autorange 
Meget komplet måleinstrument 
med bl.a. autorange, datahold 
og auto-slukfunktion. Leveres 
med praktisk opbevaringstaske. 
Overholder EN61010. Isolation: 
class 2, dobbelt isolation. 
Overspændingskapacitet: CATIII 
600V. Gennemgangstester m. lyd. 
Relativ måling. Data hold funktion. 
Ref. H24325

Kun 595,00

NYheD

velleman - pCSU200 
USB pC oscilloskop og 
signalgenerator
Funktionsgenerator med krystal-
baseret stabilitet, flere std. kurveformer 
(sinus, firkant og trekant). Foruddefineret bibliotek 
med kurveformer medfølger (sinus(x)/x, DCV, sweep, ...).
Oscilloskop med auto set-up funktion og X10 option. Pre-trigger 
funktion. Udlæsninger: Sand RMS, dBV, dBm, p to p, Duty cycle, 
Frekvens… Desuden transient recorder, bode plotter og spectrum 
analyser. Ref. H37755

Kun 1895,00

velleman - hpg1 1Mhz funktionsgenerator i lommeformat
En komplet funktionsgenerator i lommeformat. Nu kan du tage 
testsignaler med på farten, 3 kurveformer kan vælges. Indstil 
udgangsspænding eller frekvens og vælg signalkurveform vha. 
skærm-menuen. En kraftfuld sweep-funktion er også inkluderet. 
Frekvensområde: 1Hz til 1.000.000Hz (± 0,01%). Frekvenstrin: 1Hz, 
10Hz, 100Hz, 1kHz og 10kHz. Kurveformer: sinus, firkant og trekant.
Ref. H32798

NYheD
Kun 1395,00
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ElEktronikVærktøjf
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f
floddeStationer

antiStatiSk udStyr

antistatisk armbånd - Sort m. 
spiralledning og krokodillenæb
Velcrobånd fremstillet i nylon med 
indvendig overflade belagt med afledende 
kulstof. Jordledning: PU spiralledning 
med 1Mohm modstand. Båndstørrelse: 2 x 
23cm. Ref. H21522 (AS2)

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

Kun 99,00

pincetsæt - prof. m. antistatisk isolering (2 
stk.)
Med PVC coating. Ref. H31161 (VTTW5)

Kun 89,00

velleman - Loddekolbesæt m. 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)

Kun 169,00

velleman loddekolbe - 30W / 230v m. spids til 
blyfri lodning
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)

Kun 149,00

velleman - gasloddekolbe (40 min. op til 450°C)
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)

Kun 179,00

loddekolBer

velleman - Loddestation m. keramisk varmelegme 
48W 150-420°C
Trinløs temperaturjustering og keramisk loddekolbe på 48W 
(150-420°C). Lysdiode viser, når varmelegemet er aktivt. 
Ref. H21885 (VTSSC50N)

Kun 595,00

velleman - hobby-loddestation 50W
Enkel og prisbillig loddesta-
tion til begynderen eller 
lejlighedsvis lodning. 
Elektronisk temperatur-
styring samt integreret 
kolbeholder og svamp.
Ref. H21875 (VTSS5)

Kun 249,00

portasol - Super prof. gasloddekolbe (25-125W 
580°C)
Prof. gasloddekolbe i portasol kvalitet. Med piezo 
tænding, justerbar temperaturindstilling helt op 
til 580°C. Stort udvalg i tilbehørs-
spidser. Ref. H21820 
(GAS/PRO)

Kun 595,00

Ref. H21816  24,00

velleman - tinsugetråd, 2mm x 1,5M
Til afmontering af komponenter. 100% ren kobber-
trådflet med høj tin-sugeevne. Diameter: 2mm. 
Længde: 1,5m. (DESOLDER)

velleman - Loddetin
60% tin, 40% bly. Smeltepunkt: 185˚C.Diameter: 

Ø1mm.

17g dispenser:

100g rulle:

 
250g rulle:

Ref. H21844  19,95

Ref. H21833  89,00

Ref. H21836  169,00

velleman - prof. SMD lodde- og afloddestation 
80W
Prof. digital loddestation med loddetang til SMD kompo-
nenter og traditionel loddekolbe til øvrige komponenter.
Elektronisk temperaturestyring. Sensor og varmelegme 
fejlnotifikation. LED display med digital temperatur 
scala. Loddekolbe temperaturområde: 200 - 480°C. SMD 
loddetang temperaturom-
råde: 200 - 450°C
Ref. H32632 (VTSSC72)

Kun 89,00

antistatisk bordmåtte
Dobbeltsidet PVC-latex materiale. Kan bruges såvel som 
isolerende og som ledende underlag. Nem at rengøre og 
vedligeholde. Leveres inkl: Antistatisk kabel m. clips.

ref. Spec. pris
H21525 50 x 60cm m. jordledning og clip 289,00

H23332 70 x 100cm m. jordledning og clip 309,00

Loddespids renseskål m. metalsvamp
Renseindsats: 1 × metal 
renseslvamp (VTSTCGC), 
medfølger. Diameter: 
Ø90mm.
Ref. H21894 (VTSTC)

velleman - Loddepistol “QUICK hOt” 30/130W

Denne 
loddepistol er designet til 
hurtig opvarmning. Fremstil-
let i rustfri stål og udstyret med 
dobbelt keramisk varmelegme. 2 
varmeindstillinger: Instant heating i 
“Hi”-position er 10 × hurtigere end heating 
i “Lo”-position. Ref. H21871 (VTSG130N)

Kun 129,00
Kun 1895,00

Krympeflex-rør m. loddetin - 110°C
Praktiske krympeflex-rør med loddetin som har et lavt 
smeltepunkt (110 til 115°C). Dermed kan du lodde 
ledningsender sammen og montere isolerende krympeflex 
i én tidsbesparende arbejdsgang. Flere størrelser (diame-
tre) i 4 stk. pakker:

ref. Spec. pris
H36648 Ø1,7mm (4 stk.) 39,00

H36649 Ø2,7mm (4 stk.) 44,00

H36650 Ø4,7mm (4 stk.) 48,00

H36651 Ø6,0mm (4 stk.) 49,00

Kun 99,00
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Byggesæt & moduler Moduler Spar monteringsarbejdet med 
færdigsamlede (VM) moduler.

MiNiKitS Sjove (MK) byggesæt
for børn og unge.

Byggesæt (K) for professionele og øvede.KitS
K8055 - USB experiment interface print
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 opløsning. Inkl. software samt 
DLL til egen software-udvikling. Fås også som færdigsamlet modul 
(VM110). Nyt: Du kan nu downloade en K8055 iPhone/iPod betje-

  nings-appikation i 
iTunes AppStore.
Ref. H10874

vM130 - 2 kanals rf fjernbetjeningssæt
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 - kontinuer-
lig eller ’puls’ mode. 
Ref. H29404

vM8090 - 8 kanals USB relæ kort
8 relækanaler som kan styres via din computer - og via 
din Smartphone! 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 betjening 
af hver relækanal. DLL appplikation til udvikling af din 
egen software, og iPhone applikation kan downloades. 
Ref. H22871

gSM 2-vejs fjernbetjening - 2 ind / 2 ud
Nyttig GSM 2-vejs fjernbetjening med 2 ind-
gange og 2 relæ-udgange. Meget anvendelig 
til portåbning, strømstyring at varmeanlæg, 
pumper, alarmer og meget mere... Via mobiltele-
fonen bliver det nemt at fjernstyre de tilkoblede 
enheder! Ref. H33464 
(HAMGSM133)

USB interface til haMgSM133
Ref. H33465  (HAMGSM133/USB)velleman - hpS140I bærbar LCD-oscilloskop 10Mhz inkl. probe

Dette nye Velleman HPS140 oscilloskop samler rigtig 
mange funktioner i en lille og praktisk enhed. 
Nu kan du dermed nemt tage et kraftfuldt 

oscilloskop med overalt. Besøg evt. det nye 
HPS140 website for mere information og 
demoer: www.hps140.com.
Ref. H36673 (HPS140I)

1495,00

Lad dig ikke snyde af dette instruments kompakte størrelse!

Kun 395,00

Kun 845,00

MK190 - 2 x 5W stereoforstærker til Mp3 
afspillere
Byg din egen aktive højttaler med indbygget forstærker 
og lydstyrkekontrol. Dette 
byggesæt kan udgøre den 
perfekte forstærkeren-
hed i din helt egen 
iPod/iPhone/MP3 
højttaler dock.
Ref. H36658

Kun 169,00

Kun 545,00

395,00

Én håndsender medføl-
ger. Ekstra håndsender: 
Kr. 249,00 (Ref. H28461)

Fås også i byggesæt version: 
Ref. H31491 (K8090).

brug Din pc tiL at styrE 
DEn ‘virkELigE’ vErDEn!

vM202 - Mp3 jukebox modul
Færdigsamlet modul. Afspiller dine 
.mp3 filer fra en USB memory stick 
(se side 13). Ref. H37679

Kun 239,00

MK191 Klassisk tv tennisspil m. analoge bats
Byg dit eget altid populære retro TV tennisspil. Hver spiller 
har sit eget bat med drejepotentiometer til ultrahurtig bat 
bevægelse iog trykknap til smash. Sjov to gange - Sjov at 
bygge og sjov at bruge! Ref. H33037

Se OgSÅ vOrt StOre
KIt-KataLOg

Kun 229,00

MK127 - 
Løbende 
mikroinsekt
Smart mikrorobot, som 
simulerer et insekt. Robotten el-
sker lys, og bevæger sig derfor mod 
lyset! Mest for sjov, men også til at 
at illustrere flere af elektronikkens 
grundprincipper! Ref. H10754

Kun 169,00

Kun 189,00

MK174 - enkelt-besked optage/gengive projekt
Byg din egen diktafon eller beskedgengiver. Smart enhed 
som giver dig nem mulighed for at optage en kort besked 
på op til 35 sek. varighed. Den indtalte besked kan 
afspilles i forskellig hastighed for sjov stemmeforvrængn-
ing. Ref. H24382

1495,00

K8018B - 3D LeD kube, 5x5x5 
blå LeD, programmerbar via 
USB
Stor 3D USB LED kube med 5x5x5 
= 125 blå LEDs. For de øvede med 
gode loddekundskaber. Børn og 
begyndere kan evt. starte ud med 
vores mini 3D LED cube (MK193, 
vist på forsiden). Software, til nem 
programmering af dine egne flotte 
LED effekter, kan downloades. 
Ref. H31665

Kun 745,00
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eDU02 - Solenergi eksperimentsæt (10 projekter)
10 spændende loddefri solcelle strømforsynede projekter. 
Lær alt omkring solenergi! Projekterne omfatter: Solcelle 
LED, solcelle attention grabber, solcelle cricket, solcelle 
batterilader, solcelle musikinstrument, IR fjernbetjenings-
tester, solcelle havelampe, solcelle bevægelsessensor, 
solcelle alarmsimulator, ... Velegnet til børn fra 8 år. 
Ref. H32746 (EDU02)

eDU01 - Loddefri elektronik-begyndersæt (10 
projekter)
10 mulige projekter: Blinkende LEDs, tyverialarm, lys-
sensor, polaritetstester, start-stop kreds, timer, løbelys, 
vandstandsalarm og mere... Velegnet for børn fra 7 år.
Ref. H36372 (EDU01)

Kun 199,00

eDU03 - Lær at lodde startsæt (2 projekter)
Ideel elektronik startsæt for begyndere. Indeholder 
loddekolbe og tilbehør samt to Velleman elektronik 
mini-KITs. MK102 - Blinkende LEDs, samt MK103 - LED 
lysorgel. Ref. H32843 (EDU03)

Kun 299,00

robokit - KSr10/USB 
Interface kit til 
robotarm
Nu kan du udbygge 
dit Robokit med et 
USB interface for PC 
programmeret styring. 
Opret dine egne funktioner.
Ref. H14791 (KSR10/USB)

Kun 595,00

robokit - KSr10 robotarm
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 
håndledsbevægelse samt funktionelt 
greb. Ledningsbaseret kontro-
lenhed med fem kontater. 
Det ind byggede søgelys 
gør armen sjov at betjene i 
mørke. Ref. H29159  
(KSR10)

Kun 395,00

Kun 495,00

robokit - KSr11 3-i-1 terrængående robot
Spændende RoboKit for den fremtidige ingeniør. Byg selv 
denne robot og find ud af hvor interessant elektronik og 
mekanik kan være. Du indvies i den basale robot-teknologi 
mens du bygger din helt egen terrængående robot. Denne 
3-i-1 ‘All Terrain Robot’ er en multi-funktion larvefodsrobot. 
Brug forskellige spor moduler for at forvandle din robot til 
3 fantastiske modeller: Gaffeltruck, Rover og Gripper. Den 
ledningsbaserede kontrolenhed kan befale robotten til at 

bevæge sig fremad, bagud, dreje, gribe eller løfte. 
Ref. H10932  (KSR11)

Tilbehør: 4 x D/LR20 batterier (se side 3).

Spar monteringsarbejdet med 
færdigsamlede (VM) moduler.

K8089 - 57mm 7-segment digitalur m. 
togglefunktion
Stort 7-segment digitalur med mulighed for tilko-
bling af temperatursensor (K8067/VM132) og auto 
toggle mellem tids- og temperaturvisning. Desuden 
mulighed for visning af rullebesked: ‘OPEN’ eller 
‘CLOSED’ (f.eks. om en butik er åben eller lukket). 
Størrelse: 230 × 74 × 32mm. 
Ref. H29416

vM133 - Sikkerhedstimer/strømsparemodul
Har du glemt at slukke for kaffemaskinen, lyset, el-
varmen eller stereo-anlægget? Måske - men med dette 
modul er det ikke længere et problem. Slukker automa-
tisk det tilkoblede udstyr efter en valgt tid på 1, 2, 4 eller 
8 timer. Nem at montere og tilslutte. En lysdiode viser 
om udstyret er tændt eller slukket. Spændingsforsyning: 
230VAC / 50 Hz. Maks. belastning: 500W. Ref. H11012

vM148 - panel termostatmodul m. relæ (-18 til 
+60°C / 3a)
Velegnet til en lang række opgaver hvor der er behov 
for temperaturstyring. F.eks. rugemaskiner, klima- og 
varmeanlæg etc. Separat output-ON og output-OFF 
indstilling (hysteresis). Direkte manuel temperatur-
justering. Tydelig rød LED udlæsning. Leveres med 
ledning-til-print konnektor og sensor (20 cm ledning).
Kalibreringsmulighed. Under– og overflow indikation. 
Temperaturområde: -18°C ~ + 60°C. Temperaturopløs-
ning: ± 0,5°C. Ref. H29765

Kun 219,00

Kun 219,00

Kun 445,00

robotiCS

edu-KitS Loddefrie elektronik betyn-
derkits til børn.

Tilbehør: 4 x 4 × AA/LR6 batterier (se side 3).

eDU05 - USB eksperimentmodul m. LCD display
Tag dine første skridt ind i PC-USB verdenen! Ved hjælp af 
dette eksperimentmodul, lærer du at beherske USB-kom-
munikation. Eksempler og vejledning i Microsoft Visual 
Basic, C++ og C# versioner medfølger. 
Ref. H33085 (EDU05)

Kun 595,00

Med udgangspunkt i et klargjort eksempel-program, lærer 
dette modul dig at: ...
- læse op til 8 trykknapper og aktivere en PC event
- tænde for op til 8 LEDs via din PC
- læse værdien af 2 forskellige potentiometre (analog værdi)
- læse og vise temperaturen på din PC
- læse værdien af en temperaturfølsom (NTC) modstand
- læse værdien af en lysfølsom (LDR) modstand
- dæmpe en hvid lysdiode (LED) via din PC
- lære hvordan du skriver tekst på et LCD display via din PC

eDU06 - Oscilloskop undervisningsæt
Lær hvordan du får mest muligt ud af dit oscilloskop. 
Dette print genererer en række sikre signaler, som kan 

bruges til målinger. Bliv fortrolig med AC, DC og 
frekvensmålinger, sinus og firkantede kurver, strøm-

forsynings-ripple, fuld og halv bølge ensrettere, 
oscillatorer osv. ... Lær, hvad begreber som 

V/div, Time/div, trigger level, auto-setup 
betyder. Alle eksperimenter i dette projekt 
kan udføres med Velleman HPS140 LCD-

oscilloskop (se side 22). 
Ref. H32711 (EDU06)

Kun 279,00

Kun 545,00

K8067 - temperatursensor
Til måling af temperaturer (f.eks. vist på K8089), styring 
af varme og køling i lokaler, udstyr, etc... Overvåg tem-
peraturer i processer, 
opret en temperatur-
udlæsning på dit 
website, ... Måleom-
råde: -20° til +70°C. 
Fås også som 
færdigsamlet 
(se VM132).
Ref. H10922 Kun 169,00
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Sikringer (flink) 
Ass. 100 stk., 5 x 20mm. 
0,1A - 5A. Ref. H15497 (K/FF)

© Helmholt Elektronik A/S (CE, RoHS, import- og el-skrot afgiftsansvarlig).

MoNteriNGSdele f
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)

Selv-vulkaniserende isolerbånd - 10m
Gummi-isolerbånd som 
selv ”smelter” til en vandtæt 
pakning uden brug af hverken 
lim eller opvarmning. Anven-
des til isolering, forsegling 
og beskyttelse af f.eks. kabel/
stiksamlinger og ende-
termineringer. Ref. H23796 
(T10RUB)

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

149,00

119,00

89,00

Krympeflex-sæt - flerfarvet 10cm - 170 stk. i 
plastboks
Praktisk sortimentboks med diametre fra Ø1 til Ø9mm. 
Længde på 100mm.  Krympetemperatur: 90°C. Krympe-
ratio: 2:1. Ref. H29684 
(K/STMC2)

99,00

Kun 179,00

Kun 139,00

Kun 129,00

Kun 149,00

Kun 129,00

Kun 129,00

Kun 119,00

Kontakt - rense/smøresprays
Kontaktspray til rensning og vedligehold af 
elektriske forbindelser, kredse, kontakter, 
relæer, potmetre, transistortunere og kanal-
vælgere. Optimale kontaktforhold opnås når 
smuds opløst med Kontakt 60, efterfølgen-
de renses af med Kontakt WL for til sidst at 
påføre et smørende lag Kontakt 61.
ref. Spec. pris

H10193 Kontakt 60 - Kontakt-
spray (200ml) 99,00

H25090 Kontakt WL - Vaske/af-
fedtespray, 200ml 99,00

H25089 Kontakt 61 - Rense-/
smørrespray (200ml) 99,00

Lasermoduler
Velegnet til indbygning i instrumenter og værktøj som 
kræver en effektiv sigte-/pegefunktion.

ref. Spec. pris
H18436 Lasermodul - 1mW (rød) 239,00

H18437 Lasermodul - 2,5mW (rød) 249,00

Alle priser er inkl. moms og gælder til d. 28/2-2013, så længe lager haves. 
Der tages forbehold for trykfejl samt nødvendige ændring i priser og specifikationer.

arduino Uno - r3
Dette er den nye Arduino Uno R3. Udstyret med en 
ATmega382 processor, som giver mulighed for hurtigere 
overførselshastigheder og mere hukommelse. Ingen dri-
vere er nødvendige for Linux eller Mac (inf fil til Windows 
er nødvendig, og indgår i Arduino IDE). Forsyningspæn-
ding: 7-12V. 14 digitale I/O pins (6 PWM udgange). 6 
analoge indgange. 32k flash hukommelse.
Ref. H31941 

249,00

Arduino er en populær open-source elek-
tronik prototyping platform baseret på  
fleksibel og brugervenlig hardware og 
software. Gå med på Arduino platformen 
hvis du også har interesse i at skabe in-
teraktive objekter eller miljøer. Mere info 
på www.arduino.cc.

getting Started with arduino - 2. udg (Bog, 
engelsk)
Arduino har, som open-source elektronik prototyping 
platform, taget elektronikudvikler, -design og -hobby-
verdenen med storm. Denne bog giver en udførlig intro-
duktion ti Arduino 1.0 og giver talrige ideér til interessnte 
projekter, samt tips til hvordan du angriber dem på den 
rigtige måde. Fra at komme igang og til at lægge sidste 
hånd på din prototype.
Ref. H31942 

119,00

Motor/Stepper/Servo Shield for arduino kit - v1.0
Motor shield til Arduino Uno - R3. Vil være i stand til at 
håndtere mange simple og mere komplekse motorsty-
ringsprojekter (se motorforslag
nedenfor).Ref. H31944 

199,00

Loddefri forsøgsbord (Bread Board) - 456 huller
Velegnet til dine prototyper og Arduino projekter.
Ref. H39119 

99,00

Krympeflex-sortiment - 2,4 til 12,7mm Sort m. 
lim (85 stk.)
Praktisk sortimentboks med 85 stk. 10cm krympeflex-rør 
i ass. diametre. Krympetemperatur: 90°C. Krympe-ratio: 
2:1.  Med “hot-melt adhesive” (HMA) lim for forbedret 
vandtæt forsegling. Ref. H38344 
(K/STB2G)

ref. Spec. pris
H29895 20uF / 450V + Jord 59,00

H29898 30uF / 450V + Jord 79,00

H29900 40uF / 450V + Jord 89,00

Motorkondensatorer
Til vaskemaskiner, tørreetumblere og mange 
andre maskiner med enkeltfase elektromotor.

ref. Spec. pris
H29920 2uF / 450V + ledn. 24,00

H31714 30uF / 450V + ledn. 69,00

H31715 40uF / 450V + ledn. 99,00
(Mange flere varianter i sortiment).

Mini DC motorer og stepmptorer
Diverse DC mini-motorer til RC, robotter og styringer.

ref. Spec. pris
H16930 1,5-3Vdc / 300mA 14200rpm 24,00

H16931 2,4-6Vdc / 340mA 11404rpm 39,00

H16932 6-14Vdc / 180mA 8768rpm 59,00

H16933 12Vdc / 32mA 5,62° (1/64) (ST28) 189,00

H17632 12Vdc / 60mA 7,5° (1/85) (ST35) 219,00

Kronemuffer
TIl ledningssamling og -fordeling.

ref. Spec. pris
H24145 12 pol klemrække 450V/15A (1,5mm²) 19,95

H24146 12 pol klemrække 450V/20A (2,5mm²) 24,00

H24147 12 pol klemrække 450V/32A (6mm²) 39,00

DIN KOMpONeNtSpeCIaLISt


