A megjelenítés nem tökéletes? Nyissa meg a böngésző nézetet.

Tisztelt Hölgyem/Uram,
Új hírlevelünkben örömmel értesítjük, hogy a DEHN
magyar nyelvű honlapja új arculattal segíti partnereink,
végfelhasználóink munkáját. A nemzetközi DEHN honlap
mintájára átdolgozott, könnyen áttekinthető struktúrában
minden felhasználó gyorsan megtalálja a számára
szükséges információs anyagot, immár magyar nyelven.
Folyamatosan fordítjuk a DEHN termékadatbázist
magyarra és tesszük fel az új honlapunkra. Első lépésben
a Red/Line termékcsalád már elérhető. A többi termékünk
műszaki adatlapja egyelőre angol nyelven jelenik meg, de
folyamatosan töltjük fel magyarul is. Reméljük, hogy
magyar nyelvű termékismertetőinket sikeresen
használják munkájuk során. Konstruktív visszajelzésüket
szívesen fogadjuk.

Dr. Kovács Károly
cégképviselő

A mai hírlevélben az alábbi témákból válogathat:
Megújult a DEHN magyar nyelvű honlapja. Okostelefonhoz, tablethez, vagy PC-hez
igazított alkalmazás.
- Egyszerű és gyors keresés a termékadatbázisban
- Részletes termékadatlap egy kattintással
- A külső villámvédelmi- és földelőrendszerek online katalógusa
- A túlfeszültség-védelmi készülékek online katalógusa
- Feszültség alatti munkavégzés, villamos munkavédelmi eszközök online katalógusa

Egyszerű és gyors keresés a termékadatbázisban
Okostelefon, tablet vagy PC – a DEHN online
termékkatalógusban áttekinthető megjelenítéssel
megtalál minden termékadatot. Lehetővé vált a
termékinformációk egyszerűbb és gyorsabb elérése akár
az építkezésen, akár az irodában. A Red / Line
termékcsalád már magyar nyelven is elérhető.
ÚJ – Termékszűrés
A keresőablakba bármilyen kifejezést beírhat, melyre a
kereső motor azonnali találatokat listáz. Például "1. + 2.
típusú kombi levezető" vagy "IT rendszerek" vagy DEHN
cikkszámot írunk be, akkor a releváns találatok jelennek
meg.

További info

Részletes termékadatlap egy kattintással
Gyorsan és egyszerűen elérheti az online katalógusban a
teljes termékkínálatot. Különösen praktikus, mert az
egyes termékeknél az összes fontos adat megtalálható,
pl. a termékadatlap, CAD-adatok, költségvetési kiírás
szövege, beépítési útmutató - egyetlen kattintással.
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Külső villámvédelmi- és földelőrendszerek online
katalógusa
Villámvédelmi / földelési termékválasztékunk olyan
termékeket tartalmaz, amelyek megvédik az épületet a
villámcsapás hatásaitól és a kapcsolódó tűzveszélytől.

Túlfeszültség-védelmi készülékek online
katalógusa
Túlfeszültség-védelem energiaellátó rendszerek számára
A Red / Line túlfeszültségvédelmi termékcsalád
megoldásokat kínál a 1000 V AC / 1500 V DC rendszerek,
villámcsapások, valamint kapcsolásokból származó
túlfeszültségek elleni védelemre.
Túlfeszültség-védelem IT rendszerek számára
A Yellow / Line túlfeszültségvédelmi termékcsalád,
informatikai készülékek, épületrendszerek,
feldolgozóipari üzemek, valamint távközlési rendszerek
számára biztosít védelmet.

Feszültség alatti munkavégzés, villamos
munkavédelmi eszközök online katalógusa
Védő Eszközök / Villamos ív elleni védelem
Villamos munkavédelmi termékportfóliónk olyan
termékeket tartalmaz, amelyekkel biztonságos munkát
lehet végezni az áramellátó rendszerekben, a villamos
vontatási rendszerekben és az ipari üzemekben.
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