Næringsmiddelindustrien.
Vi har, hva du har bruk for!

Vi forstår din bransje.

no.rs-online.com

Mest solgte merker til næringsmiddelindustrien
Produktområder
Registrering av emner
Her får du produkter til nærværs- og
posisjonsregistrering, normalt fotoelektriske.
Du får produkter til gjennomstrømnings- og
nivådetektering (korn, pulver og væske) så vel som
temperatursensorer og andre teknologier, som f.eks.
strekkodelesere og synssensorer.

Kraftoverføring og transportbånd
En overveiende del av næringsmiddelproduksjonen
krever motordrevne transportbånd. Blant disse
merkene finner du produkter til så vel blanding,
omrøring og rulling som krever motor- og
kraftoverføringskomponenter.

Pneumatikk

Vi har det som skal til for å
holde produksjonen din i gang

Her finner du pneumatisk drevne aktuatorer og
sylindre, som inngår i i en plukkmaskinfunksjon
samt i tapping og fylling av saft og væsker.

Prosesstyring (PLS-er og
temperaturregulering)

Vi kan hjelpe deg med:

Her finner du produkter til styring av stort
sett alle prosesser innen næringsmiddel- og
drikkevareproduksjon – enten til enkelte maskiner
eller til en hel produksjonslinje.

• Nye deler

Motorer og motorstyring

• Energistyring
• Hygiene, bekledning m.m.

AC- og DC-motorer er viktige inne stort sett all
næringsmiddelproduksjon, intern transport og
emballering. Se våre tilgjengelig merker og produkter
for når det kreves hastighetsregulering via en
frekvensomformer eller DC-hastighetsstyringsenhet

• Å etterfølge gjeldende standarder

Verktøy

• Å redusere nedetid

Ønsker du adgang til et produktsortiment som er målrettet mot
næringsmiddelindustrien, kombinert med en fantastisk service?
Da bør du prøve RS.
Vi har 500 000 produkter i vårt sortiment, og ganske mange av dem oppfyller
kravene til gjeldende standarder innen næringsmiddelindustrien.
Du får bl.a. produkter fra RS til å opprettholde et høyt hygienenivå, slik at du
kan redusere nedetiden i produksjonen. Et eksempel er utvalget vårt innen
høykvalitetssensorer med høy tetthetsgrad på IP67/69K, som tåler grundig rengjøring.
Har du fokus på å optimere energieffektiviteten, kan vi hjelpe deg med produkter som
kWh- og effektmålere
Vi har i tillegg et dedikert teknisk team, som står klare til å hjelpe deg med å finne de
rigtige produkter, slik at du kan konsentrere deg om din egen virksomhet.

no.rs-online.com

Med det rette verktøyet i de rette hendene holdes
produksjonen i gang. Med det riktige utvalget av
verktøy arrangert i verktøykasser eller -vogner er
serviceavdelingen alltid klar til å rykke ut.

Sunnhet og sikkerhet fokusert på
hygienekontroll
Overholdelse av hygienestandarder og beskyttelse
av medarbeidere mot risikoer som kuttskader
eller innånding av fint støv, stiller betydelige krav
til personlige verneutstyr.

Velg mellom disse merkene

Her er noen av de viktigste
produktene til næringsmiddelindustrien
Fotoelektriske sensorer i rustfritt stål
Se det omfattende sortimentet vårt av sensorer og transdusere, som passer til
alle bruksområder fra fabrikk- til prosessautomasjon. Fra RFID til veiecelle og til
nærværssensorer og induktive og fotoelektriske sensorer.

Søk etter ‘photoelectric sensors’ på no.rs-online.com

Radarstyrte nivåsensorer
RS Components tilbyr et omfattende utvalg av produkter til væskestyring, inkl.
gjennomstrømningsnivåregulatorer, -sensorer, -brytere og -visningsinstrumenter,
f.eks. radarstyrte nivåsensorer, som gir presis og konsistent nivåmåling og er
velegnede til olje- og vannbaserede væsker

Søk etter ‘level sensors & switches’ på no.rs-online.com

Hygienebekledning og personlig verneutstyr
RS Components kan tilby deg beskyttelsesutstyr fra topp til tå. Vi har ørepropper,
hjelmer, briller, åndedrettsvern, hansker, frakker, forklær, masker, detektorer,
prøvesett og mye mer

Søk etter ‘personal protection’ på no.rs-online.com

Metallholdige buntebånd (strips)
Metallholdige buntebånd utviklet for bruk innen næringsmiddelindustrien med
metallisk pigment fordelt i buntebåndet som gjør det mulig å spore selv små
avklippede fragmenter med standard metalldetektorutstyr. Finnes i flere størrelser
og farger

Søk etter ‘cable ties metal’ på no.rs-online.com

Test- og måleutstyr
Fra enkle spenningstestere via digitale termometre til termokameraer. Du kan bl.a.
finne de ledende merkene innen multimetre, som f.eks. Fluke supplert med RS’
egenmerkede ISO-TECH-serie til svært konkurransedyktige priser

Søk etter ‘thermometers’ på no.rs-online.com

Kabinetter i rustfritt stål
Uansett om oppgaven krever gulv- eller veggmonterte rustfrie stålkabinetter, finner
du et omfattende utvalg av skap fra bl.a. ABB, Schneider Electric, Rittal og Fibox. De
er bruks- og rengjøringsvennlige samt har innvendige hengsler

Søk etter ‘enclosures’ på no.rs-online.com

Pneumatikk
RS Components tilbyr et riktig godt utvalg av pneumatiske sylindre og aktuatorer
– ISO/VDMA profil/roundline, kompakte, miniatyr, glideskinner og spennstykker.
I tillegg finner du gripere, plukkmaskiner, luftbelger og støtdempere. Utvalget
komplementeres av forbindelser, slangekoblinger, slanger og luftbehandlingsutstyr

Søk etter ‘pneumatic cylinders’ på no.rs-online.com

Brytere og omkoblere
Ta kontroll over styring, regulering og overvåkning med et komplett sortiment av
trykknappbrytere og -vekslere samt tilbehør som omfatter lamper, LED-dioder,
linser, sokler og kontaktblokker

Søk etter ‘emergency stop push buttons’ på no.rs-online.com
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Ring oss på tlf. 64 83 40 00 vi er klare til å hjelpe deg!

