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,,Telemeter Aktuell’’ je zákaznický časopis firmy Telemeter 
Electronic s.r.o. Za obsah jsou zodpovědni Ch. Kronthaler 
a Jiří Bednář. Redakce a úprava: reklamní oddělení 
Telemeter  Electronic GmbH. Přejímání textů nebo obrazů je do-
voleno pouze se souhlasem firmy Telemeter Electronic s.r.o.
Ceny produktů jsou uváděny bez dopravného, balného a bez
DPH. Pro všechny obchody platí všeobecné dodací a platební
podmínky firmy Telemeter Electronic s.r.o. Minimální objed-
 návka je 25 € nebo 650 Kč. Změny a tiskové chyby vyhrazeny.

E D I T O R I A L

Telemeter Electronic na palubě ISS

Systém "Advanced Closed Loop System (ACLS)" od Firmy Airbusu Defence and
Space je systém podpory života příští generace pro kosmické lety s posádkou, který
bude používán od roku 2018 na mezinárodní vesmírné stanici ISS. ACLS se v pod-
statě skládá ze tří vzájemně působících subsystémů:
� Elektrolyzér – dodávající astronautům kyslík tím způsobem, že rozkládá vodu
� Adsorbér – pro vázání oxidu uhličitého ze vzduchu
� Sabatierův reaktor – pro chemickou výrobu vody z vázaného CO2  a vodíku

uvolněného během elektrolýzy vody. Díky Sabatierově reakci se uzavře látkový
cyklus a z vesmírné stanice tak nebudou odváděny cenné zdroje vázaného kyslí-
ku a vodíku pryč jako odpadní produkty.

Telemeter Electronic se na tomto projektu podílí za tímto účelem vyvinutými topný-
mi fóliemi, které předehřívají aktivní plochy absorbéru CO2 a tím snižují spotřebu
vodní páry, která je nutná pro regeneraci a udržení vysoké absorpční schopnosti. 
Vedle topných fólií dodává Telemeter Electronic pro tento projekt teplotní senzory
(termistory) pro kosmické aplikace a také speciální termostaty vhodné do tohoto
prostředí, které slouží jako teplotní jištění.

Ještě nikdy v minulosti neprobíhala komunikace a výměna informací v obchodním
podnikání v tak krátkém čase jako dnes, kdy potřebné informace o produktech,
službách a technice lze nalézt prostřednictvím různých kanálů na internetu. Také 
z tohoto důvodu Telemeter Electronic inovoval své webové stránky  – pro rychlejší
spolupráci a informovanost svých zákazníků. 
Je tedy v dnešní době ještě zajímavá návštěva veletrhů, když požadované infor -
mace nalezne zákazník snadno a pohodlně na internetu? Jsme toho názoru, že
internet nemůže veletrh plně nahradit, ale může jej doplnit! Přesné stanovení kon-
krétních požadavků lze využít k úspěšným cílům právě pouze při osobním setkání. 
To je také důvod, proč bychom Vás rádi pozvali k návštěvě našeho stánku na ve-
letrhu Amper 2017, který se koná ve dnech 21.-24. března 2017. 
Mezi vystavovanými produkty naleznete 12bitový osciloskop od společnosti Teledyne
LeCroy, měřicí techniku firmy Aim-TTi, průmyslové a VF komponenty a v neposlední
řadě startovací bateriový systém StartStick FLEET určený pro leteckou techniku.

S přátelským pozdravem 

Team Telemeter Electronic

Jiří Bednář
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Námi nabízené řady axiálních ventilátorů 
s extrémně vysokým statickým tlakem jsou stále 
inovovány a nově dosahují v závislosti na velikosti
statického tlaku až 1750 Pa (60 x 60 x 38 mm).
Ve srovnání s konvenčními modely stejné velikosti
a stejného průtoku vzduchu to znamená navýšení
statického tlaku přibližně o 92 %.
Tyto ventilátory jsou vhodné pro zařízení 
s vysokými vnitřními ztrátami systému např. 
v zařízeních, ve kterých je zapotřebí zajistit 
průtok vzduchu na delší vzdálenosti.
Ventilátory z nové série jsou k dispozici 
v běžných napěťových hladinách 12/24/48 V DC 
a rozměrech o délkách hrany od 40 až 120 mm 
(s různými montážními hloubkami). Výjimku tvoří
kruhový ventilátor velikosti 172 x 150 x 51 mm.
Samozřejmě Vám nadále nabízíme již dříve zave-
dené ventilátory s protiběžnými rotory, kdy dva
spojené protiběžné axiální ventilátory zajišťují 
vysoký průtok a max. statický tlak i při malých
rozměrech. Těmito typy ventilátorů jsou vybaveny
především systémy s extrémní tlakovou ztrátou.

Statický tlak 1750 Pa*!
Vysoce výkonné axiální ventilátory 
s vysokým statickým tlakem

Všechny ventilátory jsou specifikovány alespoň 
na teploty -20°C až +70°C. Jejich životnost je
garantována na 70000 hodin při teplotě 40°C. 

*Tlak Pa

Tlak je výsledkem síly působící na povrch.
Statický tlak 1750 Pa u ventilátoru o rozmě-
rech 60 x 60 mm (plocha 36 cm²) odpovídá
cca 0,65 kg! Při vlastní hmotnosti venti -
látoru 0,135 kg představuje enormní výkon 
odpovídající 5ti násobku své vlastní váhy.

Jako Váš dlouholetý partner v oblasti vytápěných
prvků Vám nabízíme velkoplošné topné fólie. 
Tyto topné fólie jsou obzvláště vhodné pro prů-
myslové aplikace, citlivé na rovnoměrné rozložení
teploty a tepelnou roztažnost jako např. požadav-
ky u 3D tiskáren.
Fólii je možné doplnit samolepicí vrstvou umožňu-
jící snadnou a rychlou montáž. Pro maximální 
bezpečnost produktu lze fólie vybavit ochranným

termostatem proti přehřátí. Vedle obdélníkových 
a čtvercových provedení nabízíme také velký výběr
komplexních tvarů a rozměrů (rohová zakřivení,
otvory uvnitř fólie atd.). 
Fólie lze navrhnout jak do malosériové, tak 
i do velkosériové výroby, kde nabízíme konfekční
služby.

Pošlete nám svůj dotaz …

Efektivní plošné vytápění
přizpůsobené Vaší aplikaci

www.telemeter.info

Hotline: +420 385 310 637

Email: info@telemeter.cz

Webcode 91702

Více informací získáte zde:

www.telemeter.info

Email: info@telemeter.cz

Webcode 91703

Systémy nebo zařízení v oblasti leteckých, 
kosmických, obranných a námořních aplikací 
často vyža dují tepelnou regulaci nebo ochranu
proti přehřátí, která funguje velmi spolehlivě 
i za nepříznivých podmínek.

Termostaty řady Hi-Rel nabízejí dokonalou 
ochranu v teplotním rozsahu -50°C až +287°C.
Jedná se o svařovaná, hermeticky těsná a dusí-
kem plněná pouzdra, kdy tento plyn zabraňuje
oxidaci kontaktů a vzniku kondenzační vlhkosti.
Vyznačují se mimořádně vysokou odolností proti

vibracím a nárazům až 100 G, životností 100 000
cyklů (při proudovém zatížení 5 A/30 V). S prů-
měrnou hmotností pouhých 6 gramů při maximál-
ním proudovém zatížení až 7 A při 30 VAC/DC 
je použití těchto termostatů ideální volbou 
u leteckých systémů (civilní nebo vojenská letadla, 
satelity, vesmírné lodě nebo balisticky létající 
objekty). 

Kromě kvalifikace dle norem MIL jsou tyto 
termostaty na vyžádání k dispozici podle 
požadavků NASA.

Termostaty s certifikací – spolehlivá volba
Se závitem

K nalepení

K přichycení pomocí šroubů

Více informací získáte zde:

www.telemeter.info

Hotline: +420 385 310 637

Webcode 91701
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Spolehlivé také 
v nepříznivých
podmínkách …

Více informací získáte zde:

Hotline: +420 385 310 637

Email: info@telemeter.cz

� Robustní termoelektrické chladicí jednotky
pro venkovní použití jsou určeny pro chlaze-
ní nebo zahřívání pouzder, technologických
skříní nebo nádob v náročném venkovním
prostředí

� Díky speciální konstrukci mohou být realizo-
vány až s nejvyšším stupněm krytí - IP68

� V závislosti na požadavky zákazníků lze 
vybírat chladicí výkon v rozmezí od 100 W
až do cca 480 W

� Zařízení jsou určena pro provoz při 24 V DC
nebo 48 V DC

� Chladiče se vyznačují dlouhým nezávislým
provozem a extrémně vysokou spolehlivostí

� Občasné čištění ventilátoru a chladicích 
žeber (v závislosti na podmínkách okolního
prostředí) napomáhá udržet nízké náklady
na provoz a údržbu

� Typické použití nalézají tyto chladiče v 
prostorech, kde je žádoucí udržení vhodné
pracovní teploty: např. systémy mobilních
sítí, rozvodné skříně strojů v teplých resp.
chladných  oblastech, informační systémy
zastávek, parkovací terminály atd.

Naši specialisté Vám rádi poradí při výběru
vhodného typu chladicího zařízení.

Outdoor-chladiče od 
Telemeter Electronic

Širokopásmové proudové sondy
Perfektní řešení se širokým rozsahem 
uplatnění!

Telemeter Electronic rozšířil svá obchodní part-
nerství a nově nyní dodává produkty firmy 
Pearson Electronics na český a slovenský trh. 
Firma Pearson Electronics je předním výrobcem 
v oblasti měřicích transformátorů, používaných
pro velmi přesná měření střídavých proudů.

� Frekvenční rozsahy: v pásmu od 0,15 Hz až 
do 400 MHz

� Připojení k osciloskopu, spektr. analyzátoru
atd. přes SMA, BNC, N popř. jiný konektor

� Proudový rozsah: od mikroampéry až po
několik kiloampér

� Lze měřit přechodové, harmonické, pulzní, 
sinusové, RF a jiné složité proudové vlny

� S velmi vysokou přesností

Mezi další nabízené produkty patří:
� Vysokonapěťové kapacitní děliče
� Vysokonapěťové pulzní transformátory 

(až 500 kV, s délkou pulzu od 0,25 μA)

Absorbéry ze síťově splétané pěny
Model RC-11134

Jistě znáte ploché pěnové absorbéry nebo pyrami-
dové absorbéry. Vlastnosti různých typů absorbérů
do značné míry závisí na požadavcích jako jsou
frekvence, konstrukce, náplně obsažených absor-
pčních látek a povrchová struktura. Používají 
se převážně u většiny aplikací, kde je zapotřebí
potlačení nežádoucích odrazů.
Námi nově nabízené absorbéry ze síťované pěny
jsou konstruovány tak, že při malé výšce 
a současně i pro "nízké" frekvence je dosaženo
co nejvyššího potlačení reflexe. Hlavními faktory
jsou zde geometrie a porézní struktura pěnového
povrchu. Absorbér RC-11134 se skládá ze síťově
splétané pěny, která se geometricky podobá 
pyramidovým absorbérům. Na rozdíl od plochých
povrchů pyramidových hranolů je u tohoto absor-
béru dopadající vlna reflektována do různých 
úhlů. To vede k difuznímu zpětnému rozptylu, 
a tím k lepšímu absorpčnímu chování. Povrch 
absorbéru má velmi hrubou strukturu buněk. 
Dopadající vlny jsou prostřednictvím těchto ote-
vřených buněk vedeny přímo do vnitřního prostoru
absorbéru, kde následuje vlastní absorpce pomocí
uhlíkových částic a fázového posunu signálu.

Výhody:
� Vysoký útlum s hodnotami -35 dB při 850 MHz,

-50 dB při 5,8 GHz a až do -60 dB 
ve frekvenčním rozsahu mezi 60 a 90 GHz

� Homogenní hodnoty útlumu při různých úhlech
dopadu

� Dobrý poměr cena / výkon

Použití:
Absorbér je univerzálně použitelný v širokém 
frekvenčním rozsahu od 700 MHz do > 90 GHz 
pro celou řadu aplikací. Jako příklad lze uvést 
obložení EMC komor a prostorů, mobilní nastavi-
telné absorpční zástěny pro RFID, WLAN C- / X /
Ka- / Ku- pásmo atd. až po radarové aplikace 
v okolí 80 GHz.

Varianty:
K dispozici jsou také další typy absorbérů 
s otevřeným pórovitým povrchem v různých 
tloušťkách a tvarech povrchů.

Nízký profil:

10 cm

� Příslušenství: atenuátory, konektorové 
redukce atd.

Více informací získáte zde:

www.telemeter.info Webcode 91704



Malé, ale horké – inteligentní topné prvky PTC
PTC topné prvky se vyznačují samoregulací – tzn.,
že dokáží udržet teplotu bez dodatečného termo-
statu nebo senzoru (s potřebnou regulační
elektronikou). 
Nová řada modelů nabízí stan dardi zované veliko-
sti v závislosti na provedení s teplotou  +50°C,
+90°C, +120°C nebo až +135°C. Topné prvky
PTC zde pracují prakticky bez opotřebení, a proto
jsou extrémně odolné a spolehlivé. 
Topné těleso lze připevnit těmito způsoby:

� Přilepení pomocí tepelně vodivého 
epoxidového lepidla

� Přímé pájení

� Lisování pomocí pružných šroubů nebo svorek

Díky kompaktním rozměrům (obdélníkové nebo
kruhové provedení) jsou topné prvky PTC ideální
pro bodové vytápění malých ploch 1 až 4 cm². 
Pro vytápění větších ploch lze spojit dohromady
několik PTC topných prvků v topné pole. 

Kromě standardních modelů nabízíme také 
speciální úpravy dle specifikace zákazníka (např.
kruhové, čtvercové, obdélníkové, s nebo bez 
upevňovacího otvoru).

Vlastnosti:
� Samoregulace
� Efektivní přenos tepla
� Pro teploty 50°C až +135°C
� Standardní modely
� Na přání upravená verze

Více informací získáte zde:

www.telemeter.info

Hotline: +420 385 310 637

Email: info@telemeter.cz

Webcode 91705

Novinka

Vysokonapěťové kabely - nyní ve všech barvách

černá (BK)
hnědá (BR)
červená (RD)
oranžová (OR)
žlutá (YL)
zelená (GN)
modrá (BL) 
fialová (VT) 
šedá (GR) 
bílá (WT) 
růžová (PN) 
přírodní (TR) 

Více informací získáte zde:

www.telemeter.info

Hotline: +420 385 310 637

Naše spektrum dodávaných vysokonapěťových 
kabelů pokrývá aplikace v rozsahu od 9 kV DC 
(4 kV AC) do 50 kV DC (22 kV AC).

Všechny kabely z tohoto programu vyrábíme 
s PTFE (Teflon ™) izolací. Kabely se následně 
vyznačují tenkou tloušťkou izolace, vynikajícími
mechanickými vlastnostmi a zároveň vysokou 
teplotní, chemickou a napěťovou odolností.

Vodič popř. stínění se skládá z kvalitní postříbřené
mědi. Pro potřeby rychlého dodání popř. testu
vzorků nabízíme skladové zásoby v červené barvě
pláště. Pro lepší rozlišení jsou kabely k dispozici
kromě již zmiňované červené barvy (standard) 
také v dalších 11ti barevných provedeních.

V případě, že by tato barevná škála byla nedosta-
čující, jsme schopni dodat také kombinace dvou
barev ve spirálovém provedení. Vysokonapěťové
kabely dle individuálních požadavků barvy jsou 
k dispozici od minimálního objednacího množství
50 m.
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COBALT C1220
Model Cobalt C1220 zobrazuje trend budoucích
vektorových síťových analyzátorů. Oproti konven-
čním typům není C1220 vybaven displejem, CD 
nebo dokonce disketovou jednotkou! Po připojení
ke stolnímu PC nebo notebooku zobrazí vždy 
aktuální hardwarové a softwarové podmínky 
či požadavky na systému Windows Vašeho 
počítače!

Prostřednictvím Vašeho PC systému lze Cobalt
C1220 kompletně používat, nastavit a dálkově
ovládat – tím je pro Vás jako uživatele provoz 

Více informací získáte zde:

www.telemeter.info

Hotline: +420 385 310 637

Email: info@telemeter.cz

Webcode 91708

Díky použití nejmodernější digitální technologie
disponuje nový pulzní generátor série TGP31xx 
ještě více funkcemi, jako jsou pulzní průběhy 
v rozsahu 1 mHz až 50 MHz (nebo 25 MHz pro
sérii TGP312x) s min. časem náběžné hrany (5 ns
resp. 8 ns) a možnost vybírat tvary signálů puls,
double puls, řada impulsů a PRBS průběhy.
Pulzní perioda, pulzní šířka a zpoždění činí 
u TGP31xx série 100 ps potažmo 11 digitů. 
Lineární a logaritmické rozmítání je nastavitelné
na všechny tvary signálů. 

Série TGP315x se vyznačuje šířkou pásma 50 MHz
a 25 MHz u série TGP312x. Díky rozhraní USB,
LAN/LXI (volitelně GPIB) je komunikace a propoje-
ní např. pomocí LabVIEW nebo LXI velmi snadné
a rychlé. Díky USB portu na přední straně generá-

toru lze dodatečně integrovat interně generované
pulsy a ukládat data. 
Dalším rysem této řady TGP31xx je funkce pro-
gramovatelného a funkčního generátoru. Uživatel
má možnost vytvořit až 16 libovolných průběhů,
což nenabízí žádný jiný přístroj této výkonnostní
kategorie.

Vzorkovací frekvence činí 800 MS/s při 16bitovém
vertikálním rozlišení pro programovatelné funkce. 

Každé zařízení série TGP umožňuje funkci šumo-
vého generátoru se šířkou pásma do 25 MHz.
Max. výstupní napětí je až 20 V špička-špička 
při 50 Ohm. Sérii TGP31xx  doplňují rozsáhlé typy
modulace, jako je AM, FM, PM, FSK, BPSK, SUM,
PWM, PDM. 

Pulzní generátor série TGP31xx NOVINKA

Pomocí technologie vysokého rozlišení 12bitové
řady HDO4000 lze rozlišit až 4096 různých ampli-
tudových úrovní – oproti 256, které nabízí kon-
venční 8bitový osciloskop. Proto je také tato série
HDO4000 předurčena pro měření ve výkonové
elektronice a v automobilovém průmyslu – tzn.
všude tam, kde je zapotřebí velmi přesné měření.

High-Definition technologie HD4096 se vyznačuje
AD převodníkem (12 bit) s vysokou vzorkovací
frekvencí a vstupními nízkošumovými zesilovači 
s vysokým dynamickým rozsahem. Tato technolo-
gie umožňuje zachytit a velmi přesně zobrazit
rychlé signály až do 1 GHz, a to s 16x vyšším Y
rozlišením než je standardem.

Dlouhá akviziční paměť s až 50 mil. bodů 
disponuje i při velmi dlouhých akvizičních 
časech vysokou vzorkovací frekvencí.

Díky pokročilému uživatelskému rozhraní MAUI
je dotykové ovládání HDO4000 jednoduché 
a intuitivní. Velká část zákazníků využívá 
k ovládání osciloskopu klávesnice a myši.
Osciloskop lze dovybavit spektrální analýzou, 
dekódováním různých sběrnic a výkonovou 
analýzou, která se speciálně věnuje aplikacím 
ve výkonové elektronice - např. kritická měření 
na výkonových spínacích prvcích, harmonická
analýza napájecího vedení a analýza řídících 
smyček.

HDO4000 - vyjímečný 12ti bitový osciloskop

Budoucnost vektorových síťových analyzátorů

www.telemeter.info

Hotline: +420 385 310 637

Email: info@telemeter.cz

Webcode 91706

Více informací získáte zde:

www.telemeter.info

Hotline: +420 385 310 637

Email: info@telemeter.cz

Webcode 91707

tohoto komplexního zařízení jednoduchý 
a intuitivní. Tento vysoce výkonný vektorový 
síťový analyzátor měří S-parametry pro frekvence
100 kHz až 20 GHz v dynamickém rozsahu 
145 dB.

Model C1220 je vybaven hybridním dual-core DSP
a technologií FPGA. Zároveň jej lze instalovat do
již existujících testovacích systémů 19“rack skříní.
Frekvenci lze nastavovat krokem 1 Hz a naměřit
až 500.001 sběrných bodů.
V případě zájmu Vám rádi předvedeme pracovní
prostředí SW + zapůjčíme zařízení k otestování.



TE-Aktuell 9/17 | 7

Replikační kit & mikrometr
Replikační kit 4400M jako příslušenství k optickému mikrometru 8400K

Tento replikační kit umožňuje velmi věrně kopíro-
vat měřený povrch. Pomocí pistole se nanáší 
hmota na poškozené místo, kde po vytvrdnutí 
a odlepení můžeme opticky měřit negativ tohoto
místa. Dvě složky silikonové sloučeniny vytvrdnou
za 5 minut a zachovávají věrný 3D odtisk ve vy-
sokém rozlišení. Díky přesnosti kopie 0,1 μm lze
velmi dobře zjistit způsob dalšího postupu 
a ošetření povrchu. Kromě toho lze negativní otisk
popsat a uschovat pro případné další vyhodnocení.

Další velkou výhodou replikačního kitu je jeho 
flexibilita. Není nutné již odstraňovat žádné části
zařízení, které překážejí přímému měření, nebo 

se pohybovat ve výškách s drahým a křehkým 
měřidlem – nyní je možné jednoduše provádět
měření a vyhodnocení u pracovního stolu. 

Vzhledem k nákladnosti výměny nebo opravy 
poškozených povrchů je tato metoda 
měření často využívána v letectví. 

Kde leží přesná hranice opotřebení ocasního roto-
rového ložiska nebo kdy vypadne hlavní převo-
dovka? – to jsou jedny z mnoha otázek, které 
nelze jednoznačně přesně zodpovědět.

Námi nabízený palubní systém VXP HUMS (Health
Monitoring System) umožňuje monitorovat stav
komponentů letadla. Trvale instalovaný, např. 
na vrtulníku, zaznamenává během každého letu
vibrační údaje klíčových komponentů, jako jsou
např. motory, převodovky, ložiska a mnoho 
dalších. Zaznamenané údaje jsou po přistání 
analyzovány a společně s dalšími údaji předcho-
zích letů jsou vyhodnoceny. Toto vyhodnocení 

Systém HUMS

Více informací získáte zde:

www.telemeter.info

Hotline: +420 385 310 637

Email: info@telemeter.cz

poskytuje informace o vývoji technického stavu
komponentů. Silně opotřebené komponenty jsou
pak vyměněny ještě dříve, než by mohlo dojít 
k případnému poškození. 

Pro běžné typy letadel poskytujeme k dispozici
STC a hotové montážní kity.

Rozšíření stávajících laboratorních zdrojů řady MX 
Série MX180T / MX180TP

Stávající řada laboratorních zdrojů MX byla dále
rozšířena o dva modely MX180T resp. MX180TP 
s maximálním napětovým výstupem až 120 V 
a proudovým výstupem až 20 A. Celkový výkon
těchto zařízení je 378 W.

Tyto nové laboratorní zdroje mají tři výstupy, 
z nichž dva jsou výkonové a jeden doplňkový, 
disponující max. 12 V a 3 A.

Ovládání je jednoduché a intuitivní pomocí klá-
vesnice a otočného ovladače na čelním panelu
Podsvícený LCD displej s vysokým rozlišením 

umožní přehledné nastavení každého kanálu.
Vaše nastavené hodnoty pak lze snadno uložit
přímo v přístroji (lze uložit až 50 hodnot). 
Model MX180TP je vybaven komunikačním 
rozhraním RS232, GPIB, USB a LAN (LXI). 
Výška přístroje je 3U.

Více informací získáte zde:

www.telemeter.info

Hotline: +420 385 310 637

Email: info@telemeter.cz

Webcode MX1

Více informací získáte zde:

www.telemeter.info

Hotline: +420 385 310 637

Email: info@telemeter.cz

Webcode 91711
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Telemeter Electronic má již dlouhou dobu v pro-
gramu pozemních napájecích jednotek také diese-
lový agregát. Námi nabízený Coolspool Hybrid 300
byl nyní kompletně přepracován a vyznačuje 
se kromě nového designu také rozšířenou funk -
čností. Kromě standardních funkcí, které umožňu -
jí napájet letadla v případě, kdy není k dispozici 
připojení do sítě, nabízí nyní toto zařízení dvě 
další nové funkce. 

� Coolspool Hybrid 300 poskytuje dostatečný
proud, nutný pro bezpečné a spolehlivé 
spuštění motorů letadla.

� Toto zařízení lze použít také v hangáru, neboť
nově disponuje přípojkou na 230 V (popř. 
400 V), díky čemuž můžete Vaše letadlo připo-
jit na vhodný zdroj, aniž by byl dieselový gene-
rátor v provozu.

Velkou výhodou Coolspoll Hybrid 300 je možnost
volby pohonných hmot, kdy vedle klasické moto-
rové nafty umožňuje spalování leteckého paliva
Jet A1 (pozn.: před změnou paliva je třeba palivo-
vý systém důkladně vyčistit!).

Vyžádejte si u nás nový datový list.

Nový dieselový GPU
Rozšíření funkcí – zlepšení spolehlivosti!

Pro zvýšení využitelnosti zařízení StartStick jsme
upravili nabídku dle skutečných potřeb našich zá-
kazníků. Nyní je v nabídce StartStick nebo StartStick
FLEET každý v jednom setu, který obsahuje jeden 
z těchto typů, transportní tašku a nabíjecí kabel 
pro nabití při letu. Navíc je součástí balení také 
napájecí zdroj. Tyto sady umožňují plně využívat
všechny výhody těchto zařízení:
� StartStick  vysoký výkon a přesto lehce přenosný
� Hmotnost pouhých 4,5 kg, popř. 6,6 kg 
 snadný transport 

� Nabíjecí kabel  pro nabití při letu
� Transportní taška  StartStick je spolehlivě 

uložen a chráněn 
� Možnost dokoupení prodlužovacího kabelu 

s NATO-konektorem o délce 1 m nebo přísavky
pro mechanické upevnění baterie při startování
letadla.

StartStick – nyní v nabídce jako sada
Jednoduché a výhodné řešení

Více informací získáte zde:

www.telemeter.info

Hotline: +420 385 310 637

Email: info@telemeter.cz

Webcode 91710

www.telemeter.info

Hotline: +420 385 310 637

Email: info@telemeter.cz

Webcode 91709
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Telemeter Electronic je nyní nově zastoupen také 
v kategorii malých, lehkých, cenově příznivých 
a přitom vysoce stabilizovaných kamerových 
systémů. Vzhledem k tomu, že hmotnost a veli-
kost příslušenství dronů a bezpilotních letadel 
hraje i nadále velmi důležitou roli, nabízíme nyní
řešení vhodná pro téměř všechny nosnosti dronů.

Tříbodově stabilizovaný systém obsahuje senzor
pro denní vidění s vysokým rozlišením a duální
FOV IR senzor. Nejmenší kamera Micro-Stamp 
neváží více jak 300 gramů při velikosti 10,5 cm! 

U "větších" systémů (M-Stamp) činí hmotnost 
až 1,3 kilogramů a je zapotřebí zdůraznit, že
obsa žený infračervený senzor je nechlazený, čímž
je dosaženo poměrně velké úspory hmotnosti 
a energetické náročnosti.

Způsob upevnění kamer lze zvolit flexibilně 
v závislosti na aplikaci mezi Belly Mount a Nose
Mount. Dále je třeba poznamenat, že při nízké
spotřebě elektrické energie je přesto možné 
dosáhnout velkého zoom faktoru s vysokým 
rozlišením. Volitelně může být v systému zabudo-
ván také video tracker, INS/GPS navigace, laser-
pointer a datové symboly.

Námi nabízená T-Stamp kamera (3,3 kg) obsahuje
IR senzor, senzor pro denní vidění s vysokým 
rozlišením a objektivem s plynulým optickým 
zoomem o velikosti pouhých 178 mm (7"). 
Díky těmto přednostem je kamera vhodná pro
použití u velkých dronů, malých a ultralehkých 
letadel, vrtulníků nebo bezpilotních letounů.
Rádi Vám poradíme s výběrem kamery (Micro-
Stamp, D-Stamp, M-Stamp, T-Stamp) vhodné pro
Vaše aplikace. Přesvědčte se sami o vynikajícím
výkonu námi nabízených malých a ultralehkých
kamerových systémů.

Nové kamerové systémy – ideální pro drony a UAV

NOVINKA

MTV-HD2 je kompaktní, digitální "one box"
mikrovlnný vysílač pro použití v drsném RF pro-
středí, kde je požadována kombinace robustnosti
a minimálních rozměrů s nízkou hmotností. 
Vysílač je optimalizován pro HD video a lze jej
provozovat s různým šifrováním.

Použití tohoto zařízení je spolehlivé zejména 
u vrtulníku jako downlink vysílač nebo jako např.
bezpečný vysílač u „Point to Point“ přenosu. 
Frekvenční pásmo platí pro 1,3 až 10,7 GHz, 
na straně ovládacího panelu je přednastaveno 
až 16 kanálů nebo lze nastavit frekvenci v krocích
po 1 MHz (popř. také 500 kHz).

Digitální vysílač pro datový přenos a downlink
S výkonem 500 mW může být vysílač spojen 
s různými „Gigawave“ anténami. Latentní čas 
lze zvolit mezi standardním, nízkým nebo ultra
nízkým zpožděním (méně než 1 frame, 33 ms).

S námi nabízeným digitálním vysílačem můžete
přenášet signál z letadla, lodi nebo vozidla 
na pozemní stanici nebo na ruční přenosný 
přijímač a mít tak možnost sledovat přenášený 
videosignál v reálném čase na vzdálenosti 
několika stovek kilometrů.

Více informací získáte zde:

www.telemeter.info

Hotline: +420 385 310 637

Email: info@telemeter.cz

Webcode 91712

Více informací získáte zde:

www.telemeter.info

Hotline: +420 385 310 637

Email: info@telemeter.cz
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Pro měření, testování, výrobní kontrolu je nezbyt-
ná spolehlivost použitých komponentů. 
U mechanických VF relé není ale tento požadavek
samozřejmostí, neboť při výrobě má účinek 
na jejich vlastnosti mnoho faktorů.

S našimi novými spolehlivými modely "R401K" 
a "R521K" Vám chceme nyní představit dvoucest-
né koaxiální relé (SPDT) s frekvenčním rozsahem
DC až 26,5 GHz. 

Zvláštností těchto relé je garantovaný vnitřní 
útlum 0,03 dB po dobu celé životnosti 10 milionů
spínacích cyklů, což je u mechanických VF relé
unikátní.

Modely jsou k dispozici se SMA konektory 
a cívkami pro 12 V DC (11–14 V) a 24 V DC
(20–32 V), popř. je volitelně možné dodat relé
pro TTL úroveň.

Více informací získáte zde:

www.telemeter.info

Hotline: +420 385 310 637

Email: info@telemeter.cz

Webcode 91713

10 milionůspínacích cyklů!

Tavné absorbéry – Hot Melt

Více informací získáte zde:

www.telemeter.info

Hotline: +420 385 310 637

Email: info@telemeter.cz

Webcode 91714

Pro lepicí tavné pistole, vstřikování 
a 3D tiskárny

Novinkou v naší nabídce jsou nyní tavné absor-
béry, které mohou být použity pro běžně rozšířené
typy tavných lepicích pistolí. Použité materiály
jsou optimalizovány pro různá frekvenční pásma,
stínící vlastnosti či pro vhodné dielektrické cho -
vání. Kromě zpracování jako "tyčinka" lze absorp -
ční materiál dodávat také jako plastový granulát. 
To umožňuje tvarování a zpracování absorbéru
pomocí vstřikolisů. Kombinaci těchto dvou prvků
– lepicí tavná pistole a granulát – lze využít také
pro aplikace v průmyslové výrobě.

Typický požadavek použití tohoto materiálu je 
ve velkosériové výrobě skříní a pouzder, kdy je 
zapotřebí jejich VF těsného a absorpčního spojení 
s víkem. 

Další možností využití je 3D tisk. Pro tento účel
vyvíjíme absorpční materiál, dodávaný ve formě
tenkých drátů (vláken) v rolích, které se pak bu-
dou moci zpracovávat pomocí 3D tiskáren.

Vysoce spolehlivé VF relé 

NOVINKA – 

tavný absorbér 

(Hot Melt Absorber)
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Více informací získáte zde:

www.telemeter.info

Hotline: +420 385 310 637

Přáním mnoha vývojových pracovníků je možnost
využití jednoho výrobku pro celou řadu aplikací.
Pro zesilovače malých signálů to znamená nutnost
pokrýt široký frekvenční rozsah, splnit zadané po-
žadavky, popř. nabídnout další funkce. 

Zesilovač CA140-241DS-MF disponuje širokým
frekvenčním pásmem 1 až 40 GHz a kromě toho
je také vybaven detektorem, který "detekuje" 
signál s požadavkem na zesílení. Připojené úrovně
signálu jsou brány v úvahu pouze v jejich kladných

Ultra-širokopásmový zesilovač s integrovaným detektorem
ve frekvenčním rozsahu 1 až 40 GHz

maximech a jsou dále o nepotřebné hladiny 
signálu ořezány. Zbylá obálková křivka vstupního
signálu je následně zesílena. 
Tato funkce je v praxi požadována při přenosu
signálu v komerčním nebo vojenském sektoru, 
ale také v aplikacích s optickými přenosovými 
systémy. 
K dispozici jsou dva různé modely, které umožňují
zesílení 15 dB nebo 30 dB. Výstupní výkon činí 
13 dBm v rozmezí frekvencí 1 až 18 GHz. Šumové
číslo je v celém frekvenčním rozsahu 6,0 dB.

Průchodkové filtry do prostředí s nebezpečím výbuchu
Telemeter Electronic nyní nabízí novou produk -
tovou řadu PI filtrů, které jsou konstruovány 
a schváleny pro elektrická zařízení do prostředí 
s nebezpečím výbuchu. Jiskření nebo vysoké te-
ploty mohou v prostředí s výskytem prachu, plynů
a par vyvolávat nežádoucí exploze.
Pro tato nebezpečná prostředí použijte naše prů-
chodkové filtry, které jsou schváleny dle směrnice
EU č. 2014/34/EU nebo normy EN 60079-11.

Mnoho elektrických zařízení a systémů pracuje 
v tomto nebezpečném prostředí, jako např.:
� Petrochemické provozy
� Přepravní zařízení ropy a zemního plynu
� Důlní průmysl

� Zpracování odpadu
� Likvidace požárů
� Oblasti se zahlcením prachu, např. zpracování

obilovin apod.
� Senzory plynu

Zhotovíme Vám filtr dle Vašich individuálních po -
žadavků, popř. jsme schopni Vám nabídnout ce-
lou řadu standardních modelů.
Průchodkové filtry jsou k dispozici jak v letovatel-
ném tak i v provedení k našroubování.

Sdělte nám své požadavky – nabídneme
Vám řešení ...

www.telemeter.info

Hotline: +420 385 310 637

Email: info@telemeter.cz

Webcode 91715

Vysoký výkon v nejmenším prostoru 
pro frekvence 60 až 450 MHz!
Hlavním úkolem vysokofrekvenčních zátěží je 
ochrana připojeného systému s definovanou 
impedancí před reflexním vysokofrekvenčním 
výkonem. Typické uplatnění nacházejí tato 
zařízení v provozu vysílačů. V těchto případech 
se zátěže používají, aby simulovaly spotřebič 
v potřebách pohotovostního režimu. V praxi to
znamená, že v provozu bez zpětné vazby musí být
celkový výkon přeměněn na teplo a to následně
efektivně odvedeno.
Telemeter Electronic nabízí VF zátěže v různých
výkonových řadách. Zde uvedená vysokovýkonová
zátěž o impedanci 50 Ohm s max. vstupním výko-

nem 200 kW se nachází v horní části technické
proveditelnosti. Tyto odporové zátěže se používají
ve vysílacích systémech, vojenské technice, 
ve výzkumu např. provozu urychlovače částic.
Rozměry (průměr cca 18 cm a délka 1,08 m) jsou
mimořádně kompaktní.

Aby bylo možné absorbovat a odvést takto vysoký
výkon, je zátěž integrována do vodního okruhu,
který je možno následně připojit k externímu 
výměníku tepla.
Ve srovnání se zařízeními se soběstačným 
chlazením lze tuto zátěž relativně jednoduše za-
budovat do stísněného prostoru. Zároveň jsou 
pořizovací náklady velmi atraktivní.

Další výhody:
� Nejsou zapotřebí žádná nastavení/úpravy 
� Lze použít vodu z vodovodního řádu pro cirku-

laci v chladicím okruhu

Odporová zátěž pro vysoký výkon až 200 kW

Více informací získáte zde:

www.telemeter.info

Hotline: +420 385 310 637

Email: info@telemeter.cz

Webcode 91716



Máme pro Vás řešeni …

Navštivte náš stánek 
na mezinárodním veletrhu 

AMPER 2017, 
který se koná ve dnech 

21.– 24. března 2017 
v Brně.

OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ 
PRO VAŠI APLIKACI!

Z velkého výběru různých produktů se snažíme vždy najít
to nejlepší řešení pro splnění všech Vašich požadavků –
ať se jedná o odrazový nebo přenosový útlum, aplikace 
blízkého nebo vzdáleného pole nebo pro jiné vlivy 
na životní prostředí. Využijte dlouholetých zkušeností 
našich specialistů – rádi Vám nabídneme řešení pro Vaši
individuální aplikaci.

� Pro útlum signálu pro frekvence 10 MHz až 100 GHz
� Pro odrazový a přenosový útlum
� K dispozici zákaznicky přizpůsobené absorbéry 
� Ploché absorbéry

� Pěnové absorbéry
� Elastomerové absorbéry
� Voštinové absorbéry
� Granulát pro vstřikování
� Tavné absorbéry – tyčinky
� Transparentní stínící fólie

Nalezneme vhodné řešení 

i pro Vaše speciální požadavky!

Německo

Telemeter Electronic GmbH
Joseph-Gänsler-Straße 10
86609 Donauwörth
tel. +49 906 70693-0
fax +49 906 70693-50
info@telemeter.de
www.telemeter.info

Švýcarsko

Telemeter Electronic GmbH
Romanshornerstr. 117 
8280 Kreuzlingen
tel. +41 71 6992020
fax +41 71 6992024
info@telemeter.ch
www.telemeter.info

Česká Republika

Telemeter Electronic s.r.o.
České Vrbné 2364
370 11 České Budějovice
tel. +420 3 85 310 6 37
fax +420 3 85 510 1 24
info@telemeter.cz
www.telemeter.info


