HMO už nežije, prichádza RT...
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RTC1000, RTM 3000 a RTA 4000 svojím ťahom úplne mažú históriu firmy HAMEG v produktovej rade osciloskopov a preto
Vám predstavujeme zbytok tejto kompletnej rodiny Rohde&Schwarz. Naviac s možnosťou merať sériové zbernice
MIL-STD-1553 a ARINC 429.

Spoločnosť R&S predstavuje skupiny osciloskopov RTC1000, RTM3000 a
RTA 4000 oficiálne uvedené na trh 16.1.2018. V priebehu júla 2015 sme
zverejnili vôbec prvý článok o zmene značky Hameg na Rohde&Schwarz. A
teraz týmto krokom navždy odstraňujú produktové označenie HMO a tým
jedinú žijúcu spomienku na spoločnosť HAMEG. Odteraz o Hamegu budeme
čítať už len v kronikách.

Rad RTC1000 nahradí známe rady HMO1002 a HMO1202. Okrem náhrady ich doplňujú o X funkcií naviac ako uvádza sám
výrobca. Šírka pásma bude dostupná od 50MHz do 300MHz. Veľkosť pamäte je 1Msample na kanál.
RTC1000 sa bude predávať v 2-kanálovej verzii s možnosťou 8 digitálnych kanálov.

Sériové zbernice pre vojenské aplikácie a letectvo MIL-STD-1553 a ARINC 429
RTM3000 nahradí rad HMO3000. Tento rad bude dostupný v 2 alebo 4 kanálovej verzii so šírkou pásma od 100MHz až 1GHz.
Veľkosť pamäte 40 Msample na kanál. Úplnou novinkou je tiež zaradenie nových sériových protokolov pre dekódovanie a
trigrovanie a to MIL-STD-1553. Seriový BUS je military štandard publikovaný v USA. Najprv bolo určené pre Americké letecké
sily a prvým stíhacím lietadlom využívajúcim tento štandard je General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Ďalej ARINC 429 –
Aerocutical Radio INC je technická norma pre dátovú zbernicu pre väčšinu komerčných a dopravných lietadiel vyššej triedy.
MIL-STD-1553 aj ARINC 429 dokáže RTM 3000 bez väčších problémov dekódovať. To môžeme povedať aj o rade osciloskopov
RTA 4000.
RTA4000 nahradí rad RTM2000. V tomto prípade sa rad bude prezentovať v 4-kanálovej verzii a šírkou pásma od 200MHz
do 1GHz a veľkosťou pamäte 100 Msample na kanál.

Pri tejto príležitosti Vám ponúkame výhodnú akciovú sadu osciloskopu HMO1002 s ďalšími Vouchermi na softwarové
rozšírenie.
Špeciálna akcia!
Pri nákupe sady osciloskopu HMO3034 + multimetra Fluke 115 obj.č. 208087 dostanete 2 vouchery zdarma podľa
vlastného výberu zo zoznamu nižšie. Podmienkou je, že vouchery musia byť na sklade tj. akcia platí len do vypredania zásob.
Neplatí na voucher na objednávku.
Zoznam Voucherov:

- HV 110 obj. č. 159071
- HV 111 obj. č. 159074
- HV 112 obj. č. 159075
V prípade záujmu o produkty značky Rohde&Schwarz nás prosím kontaktujte na adrese info@soselectronic.sk

