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Érzékelő dobozok HMI kijelzők Fogyasztásmérők

Kapacitív 
közelítésérzékelők

Fotoelektromos 
érzékelők

Száloptikai 
érzékelők

Forgó mozgásérzékelők

Induktív 
közelítésérzékelők

Fedezze fel

Fedezze fel

Fedezze fel Fedezze fel Fedezze fel

Fedezze fel Fedezze fel Fedezze fel

RS PRO IIoT MEGOLDÁSOK
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Hőmérséklet-
szabályozók

Antennák Relék

Logikai vezérlők Érzékelő kábelek Ethernet kapcsolók

Adat- és hálózati  
kábelek

Multifunkcionális 
műszerek

RS PRO IIoT MEGOLDÁSOK
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Hőelem vezetékek Wifis adatgyűjtők

Számítógépes 
kábelek

Vonalkódolvasók

Nyomásérzékelők

Hálózat és 
kapcsolódás
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Tudta, hogy  
az RS PRO 3 ÉV 

GARANCIÁT KÍNÁL?
Nem csoda, hogy a panaszok  

aránya mindössze 0,09%!  
Próbáljon ki minket!

RS PRO IIoT – kapcsolódó termékek

Érzékelő tesztelők Akkumulátorok  
és töltők

Hálózati tesztelés  
és mérés

Elektromos  
és ipari kábelek

Szerszámkészletek

Hálózati csatlakozók

Fedezze fel

Fedezze fel

Fedezze fel Fedezze fel

Fedezze fel Fedezze fel
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Az RS PRO termékek a szigorú nemzetközi  
szabványok szerint kerülnek bevizsgálásra.  
Vezető mérnökök tesztelik és ellenőrzik  
a termékek tartósságát és megbízhatóságát.
Csak ezután a szigorú bevizsgálási folyamat után kapják meg  
a termékek az RS PRO Seal of Approval, minőséget igazoló pecsétjét, 
amely a megbízható minőség védjegye. Ez a körültekintő folyamat 
teszi lehetővé, hogy hosszú termékszavatosságot biztosíthassunk, 
amely bizonyítéka annak, hogy termékeink az Ön által elvárt 
minőséget garantálják, hosszú ideig.

BEVIZSGÁLT
Az ipari szabványoknak 

megfelelően

ELLENŐRZÖTT
Vezető mérnökök 

segítségével

TESZTELT
A garantált  
minőségért  

és teljesítményért
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