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et zoals vorig jaar wordt ook dit jaar de
nieuwe Telemecanique catalogus met
enthousiasme onthaald. Ter gelegenheid
van zijn verjaardag werd de nieuwe editie
aanzienlijk verbeterd.

Verzorgd,
meer
informatie
In een tijdspanne van twaalf maanden werd
het aantal pagina's van de catalogus haast
verdubbeld. Uiteraard niet voor het plezier
of uit ijdelheid, maar eenvoudigweg om u
beter te kunnen informeren. Zo werd iedere
productbeschrijving aangevuld met een
tabel met de afmetingen en met de aansluit
schema's. Zo weet u alles over het product
nog voor u met de montage ervan begint.
Een degelijk en gewaardeerd concept
verander je natuurlijk niet: zo werd de refe
rentie-index en de alfabetische index aan
het begin van de catalogus bewaard.
De catalogus 96/97 bevat gedetailleerd een
aantal nieuwe producten waarop we onder
meer verder in dit tijdschrift zullen terugko
men: motorstarters in kast, de GV7-motor

Te

beveiligingsschakelaar en de LR9 ther
mische relais. De gamma's Canalis verlich
ting en Magelis kregen een mooie plaats in
deze nieuwe catalogus. Net zoals voorheen,
ook al is dat nog vrij recent, werd de catalo
gus onderverdeeld in acht praktische the
matische delen: bedienen en beveiligen,
detectie, verwerken, dialogeren, communi
ceren, superviseren, monteren & bedraden,
en distributie.
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• Deze catalogus dekt 80%
van de behoeften inzake
controle/sturen en
automatiseren.
• De rangschikking per
familie vereenvoudigt het
opzoekingswerk.
• In de editie '96 (500 pag.)
werd heel wat plaats
voorbehouden voor
afmetingen en
aansluitschema's.
Het gebruiksgemak berust op
volgende principes:
• Zijn verschillende indexen
(alfabetisch, per referentie of
per produkt).
• Zijn opdeling en
thematische hoofdstukken.

Deze catalogus ter waarde van 300 frank
kan u bij uw verdeler bekomen: Gratis! Als
dank voor uw vakkennis en uw vertrouwen
in onze producten. ■

• Zijn synthetisch overzicht
van alle informatie met
betrekking tot een bepaald
product waardoor de juiste
referentie in geen tijd
gevonden wordt.

N.B.: De gebruikers van materiaal van
Merlin Gerin mogen de nieuwe versie van
hun catalogus verwachten in de loop van de
eerste maanden van 1997.

De verspreiding van de
catalogi gebeurt via het
verdelersnet. Uw verdeler
overhandigt hem graag uit
naam van Telemecanique.
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