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MARKI

O FIRMIE

Zasilacze programowalne, obciążenia elektroniczne.
Programowalne mierniki tablicowe 1- i 3-fazowe z pomiarem mocy i energii. Wersje THD, harmoniczne,
RS-485, E
 thernet.
Multimetry, mierniki cęgowe i wskaźniki elektryczne
dla laboratoriów, energetyki, przemysłu i elektryków
o najwyższej dokładności i ochronie.

Firma powstała w 1991 roku i jest bezpośrednim importerem szerokiego asortymentu aparatury pomiarowej i zasilaczy, sprzętu techniki
lutowniczej (w tym do układów BGA), narzędzi dla elektroników
i elektroinstalatorów oraz akcesoriów kablowych.
Nowością w ofercie są stoły warsztatowe i sprzęt do wyposażania
stanowisk pracy oraz opaski kablowe z certyfikatem
DNV – Det N
 orske Veritas.
Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem w Polsce firm Brymen, CHY,
CIE, Elspec, Kyoritsu, OPT, Quick, YYM.
SERWIS INTERNETOWY

Strona internetowa zawiera:
 sklep online,
 karty katalogowe, instrukcje obsługi, katalogi,
 nowości, promocje, wyprzedaże,
 informacje o upustach (po zalogowaniu).

Mierniki RLC, termometry uniwersalne, mierniki cęgowe.
Rekomendowana marka tanich i dobrej jakości wyrobów, m.in. mierników i kontrolerów solarnych.
Analizatory jakości energii klasy A, harmoniczne do
512, opatentowana kompresja zapisu pozwala na zgromadzenie danych wszystkich parametrów za 1 rok.
Mierniki instalacji elektrycznej, trasery kablowe, wskaźniki.
Japoński lider aparatury pomiarowej do instalacji elektrycznych. Analizatory jakości energii klasy A, multimetry laboratoryjne, mierniki cęgowe AC, AC/DC, prądu upływu i pętli.
Zasilacze laboratoryjne, aparatura pomiarowa i inne
wyroby do celów dydaktycznych.
Najwyższej klasy wskaźniki elektryczne, jedyne na
rynku mające także polski znak bezpieczeństwa „B”.

PRODUKTY

 analizatory jakości energii klasy A i S,
 wielofunkcyjne mierniki instalacji elektrycznej,
 programowalne mierniki tablicowe,
 wskaźniki napięcia,
 mierniki cęgowe AC, AC/DC, prądu upływu, pętli prądowej,
 multimetry popularne, profesjonalne, dla elektryków,
 aparatura pomiarowa laboratoryjna,
 aparatura pomiarowa dydaktyczna,
 mierniki parametrów środowiska,
 UPS, autotransformatory, zasilacze, inwertery DC/AC
 stacje lutownicze, systemy BGA,
 narzędzia dla elektroniki i elektrotechniki,
 stoły warsztatowe,
 fotowoltaika, specjalizacja kontrolery solarne PWM i MPPT.
OBSŁUGA KLIENTA

 Pomoc techniczna: doradztwo techniczne, konsultacje, materiały
techniczne, wiedza fachowa oraz szkolenia
 Dostawy: kompletacja dostaw, typowy czas realizacji zamówienia
ok. 2 dni roboczych
 Płatności: kredyt kupiecki, karty płatnicze w siedzibie firmy
 Rabaty: przy dużych zamówieniach, dla stałych klientów, dla
subdystrybutorów
 Informacje o rabatach: podawane przez telefon, na stronie www
po zalogowaniu indywidualnym hasłem
 Materiały informacyjne: katalogi firmowe, strona www, katalogi
branżowe
 Inne formy współpracy z klientem: prezentacje i wypożyczanie
sprzętu pomiarowego, doradztwo, dopasowane do potrzeb klienta
 Pozostała oferta: usługi kalibracji i wzorcowania, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
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Mierniki RLC, termometry laboratoryjne, mierniki parametrów środowiska, mierniki cęgowe.

Narzędzia ręczne dla elektrotechniki (w tym izolowane)
i dla elektroniki. Wciągarki kablowe. Narzędzia z napędem hydraulicznym.
Stacje lutownicze serwisowe i produkcyjne (grzanie w.cz.).
Stacje „hot air” i wielofunkcyjne, tygle i inne akcesoria.
Zaawansowane systemy „rework” do układów B
 GA.
Termometry na podczerwień (IR), tachometry optyczne,
analizatory CO2, mierniki przepływu powietrza „hot wire”.
Końcówki kablowe izolowane i nieizolowane, końcówki
tulejkowe. Opatentowana konstrukcja końcówek izolowanych w wykonaniu „Easy E
 ntry”.
Kontrolery solarne ze sterownikami LED.
Szeroka oferta mierników parametrów środowiska.
Meble warsztatowe i stoły laboratoryjne z wyposażeniem do dydaktyki, serwisu i produkcji. Także wykonanie ESD.
Stacje lutownicze, akcesoria lutownicze, narzędzia.

Narzędzia dla elektrotechniki, duży wybór zaciskarek.

DOŁĄCZ DO NAS
www.facebook.pl/biallspzoo
https://pl.linkedin.com/company/biall-sp-z-o-ohttps://www.youtube.com/user/BIALLPoland

www.biall.elektronikab2b.pl
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