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De nieuwe algemene catalogus 1999 van Telemecanique, 416 pagina's dik,
geeft een overzicht van het brede gamma producten van Telemecanique.
De in deze catalogus ingenomen producten vormen de meerderheid van
alle op de markt verkrijgbare producten. Doordat ook de laatste nieuwe
producten zijn opgenomen verkrijgt de gebruiker met de catalogus een
haast exhaustief naslagwerk. Een bijbel die alle noodzakelijke informatie
bevat met betrekking tot het kiezen, bestellen, aansluiten en monteren van
deze producten. Deze nieuwe catalogus 1999 is dan ook een onontbeerlijke
informatiebron voor iedere vakman.

Vernieuwde algemene
catalogus Telemecanique
Praktische indeling
Voor het praktische gebruik werd de catalogus opgebouwd uit 6 belangrijke hoofdstuk
ken. Tevens bevat hij een deel “Algemeen”,
met belangrijke informatie over de producten. Men vindt er onder meer een alfabe
tische index met de referenties van de
Telemecanique producten alsook een index
per productomschrijving. Deze laatste laat
toe componenten op basis van hun naam uit

te kiezen. De beschermingsgraad, de bescherming in functie van de omgeving, alsook
de diverse normen en certificaten van de
producten worden hier duidelijk beschreven.
Van iedere productfamilie kan men in functie
van de referentie de belangrijkste karakteris
tieken, de beperkingen en de aansluitingschema's terug vinden. De diverse hoofd
stukken werden uitgebreid met de nieuwste
producten zoals: de uitbreiding van het

De Gids laagspannings
verdeling op komst
De nieuwe uitgave van de “Gids laagspanningsverdeling”, wellicht het door de
elektrotechnische ontwerper meest gebruikte werkinstrument, wordt verwacht
tegen eind april.
Deze gids is een werkinstrument dat tot doel heeft ontwerpers van alle elek
trische installaties, te helpen.
U zal hierin concrete oplossingen vinden voor alle problemen die zich stellen
bij het bepalen van de te installeren apparatuur.
De “Gids laagspanningsverdeling” is de logische maar ook onontbeerlijke
aanvulling van de “Catalogus laagspanningsmaterieel” waarvan de nieuwe
uitgave in juni wordt verwacht.
De installateurs zullen via hun verdelers of door Schneider uitgenodigd wor
den om deel te nemen aan info- en vormingsavonden. Zij zullen hier verne
men hoe ze uit beide nieuwe uitgaven het hoogst mogelijke nut kunnen halen.
Door dit aan te kruisen op de antwoordkaart op het bijgevoegd postblad kunt
U nu reeds de “Gids laagspanningsverdeling” aanvragen. ■

gamma K minicontactoren, de Vario schei
dingsschakelaars (in behuizing), de LH4
progressieve motorstarters (tot 45 kW), de
Altivar 58 snelheidsregelaar, de RU en RX
relais, de nieuwe matrix displays (8 lijnen),
de dialoogterminals met klavier, de grafische
touchscreens,... en de transformatoren en
voedingen voor gelijkstroom. ■
Zie fiche "gebruiksaanwijzing" bijge
voegd bij dit Magazine
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