
  

 

Αγαπητοί συνεργάτες  

Επιστρέψαμε από τις διακοπές μας, ξεκινάει το φθινόπωρο και ευχόμαστε όλοι να κλείσει η φετινή χρονιά 

καλλίτερα από την περυσινή  

Για αυτό και εμείς στο πρώτο μας email μετά το καλοκαίρι, σας ενημερώνουμε για Μερικές φθινοπωρινές 

προσφορές στα προϊόντα WAGO που κάποιοι ήδη εμπιστεύεστε  και κάποιοι θέλετε  να δοκιμάσετε    

Ελπίζουμε ότι αυτές οι προσφορές σε συνδυασμό με κάποιες άλλες που θα ακολουθήσουν για αλλά προϊόντα, θα 

σας βοηθήσουν να έχετε τις γνωστές ποιοτικές λύσεις WAGO σε πολύ οικονομικές τιμές  

Συνοπτικά μέχρι τέλος Οκτωβρίου 

 έκπτωση 30%-40% για τα panel pc των σειρών e!Display, Perspecto αν συνδυαστούν μέσα σε σύστημα plc 
WAGO-I/O-SYSTEM 

 έκπτωση 50%/5τμχ., 60%/15τμχ. ή 60% το τεμάχιο (αν συνδυαστεί μέσα σε σύστημα plc) για τα 
τροφοδοτικά σειράς 787 

 έκπτωση 50%/5τμχ., 55%/15τμχ. για τα electronic circuit breakers σειράς 787 ή 55%/1τμχ. αν συνδυαστεί 
μέσα σε σύστημα plc. 

 έκπτωση 60%/3τμχ. ή 60% το τεμάχιο (αν συνδυαστεί μέσα σε σύστημα plc) για τα UPS σειράς 787. 

 έκπτωση 55%/3τμχ. ή 55% το τεμάχιο (αν συνδυαστεί μέσα σε σύστημα plc) για τις μπαταρίες (των UPS) 
σειράς 787. 

 Επίσης έκπτωση 60% / 2 πακέτα για το relay της σειράς JUMPFLEX 857-304 (σελ. 12)  
 

(κλικ πάνω στις φωτογραφίες,  στα μπλε κείμενα ή στα πράσινα κουμπιά) 

 

 
 

 

PC Panels 

 Perspecto Web panels από 3,5’ - 12,1’ 
(συμβατά με τα plc σειράς 750 (εκτός από 
τα PFC100)) 

 e!Display Web Panels από 4,3’ – 10,1’ 
(συμβατά με όλα τα plc της σειράς 750 - 

με γρηγορότερη απόκριση αν 

συνδυαστούν με τα PFC200 ή PFC100 ) 

 Προγραμματιζόμενα (codesys v2.3) panels 
από 3,5’ – 15’ 
 

 e!Display  Perspecto 

 
 

  Τιμοκατάλογος  
 

http://www.dimoulas.com.gr/PDF/WAGO%20ELECTR/relai%20hlektron/relais_optocouplers_overview_2015.pdf
http://www.dimoulas.com.gr/PDF/WAGO%20PLC/PANEL%20PCs/wago_e!Display_catalog.pdf
http://www.dimoulas.com.gr/PDF/WAGO%20PLC/PANEL%20PCs/wago_perspecto_catalog.pdf
http://www.dimoulas.com.gr/PDF/WAGO%20PRICES/pc_panels_tim.pdf


  

 

 

Power Supplies, Electronic Circuit Breakers 

(ECBs), UPS, DC/DC Converters 

 Τροφοδοτικά μονο/τριφασικά 24VDC 
1A..40A 

 ECB 12…48VDC, 1…8 Καναλιών  

 UPS 24VDC 5…20A – μπαταρίες 1,2…12 Ah 

 DC/DC Converters 24…110 VDC -> 5…24 
VDC, 0,5…2A 

 Κλπ. 
 

 Power Supplies Τιμοκατάλογος 

 
 

 ECBs Τιμοκατάλογος 

  
 UPS etc Τιμοκατάλογος 

  
 DC/DC Converters Τιμοκατάλογος 

 

     

Η ειδική αυτή  προσφορά αυτή ακυρώνει κάθε άλλη προσφορά για τα αντίστοιχα είδη μεμονωμένα ή συνδυαστικά 

με αλλά και ισχύει μέχρι 30/10/2017> Ζητήστε μας προσφορά για τους λοιπούς όρους    

 

Προώθηση σε Φίλο 

Φιλικά  

 

Τηλ.: +30 210 8833337 

Site: www.dimoulas.com.gr 
 

http://www.dimoulas.com.gr/PDF/WAGO%20PLC/SWITCHES_POWER%20SUPPLIES/wago_powersupplies_catalog.pdf
http://www.dimoulas.com.gr/PDF/WAGO%20PRICES/power_supplies_tim.pdf
http://www.dimoulas.com.gr/PDF/WAGO%20PLC/SWITCHES_POWER%20SUPPLIES/wago_circuit_breakers_catalog.pdf
http://www.dimoulas.com.gr/PDF/WAGO%20PRICES/Circuit_Breakers_tim.pdf
http://www.dimoulas.com.gr/PDF/WAGO%20PLC/SWITCHES_POWER%20SUPPLIES/ups_batteries_redundancy_catalog.pdf
http://www.dimoulas.com.gr/PDF/WAGO%20PRICES/ups_redundancy_batteries_tim.pdf
http://www.dimoulas.com.gr/PDF/WAGO%20PLC/SWITCHES_POWER%20SUPPLIES/wago_DC_DC_converters_catalog.pdf
http://www.dimoulas.com.gr/PDF/WAGO%20PRICES/DC_DC_converters_tim.pdf
*|FORWARD|*
www.dimoulas.com.gr
http://www.dimoulas.com.gr/
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why did I get this?    update subscription preferences 

Το E-mail αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί κακόβουλο, διότι με βάση το άρθρο 14 του Νόμου 2672/1998(ΦΕΚ 290 τ.Α), 

περιέχει τα στοιχεία του αποστολέα και οδηγίες για διαγραφή του e-mail του παραλήπτη από την λίστα παραληπτών. 

This E-mail is not considered as spam, because according to Greek legislation, it contains sender's information and describes the steps of removing 

recipient's e-mail from the mailing list 

 

› Σε περίπτωση που θέλετε να διαγραφείτε από την υπηρεσία αποστολής Newsletter 

› In case you want to remove your e-mail from the Newsletter service  
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