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PERSONLIGE VÆRNEMIDLER  

Sikkerhed og beskyttelse har været på 
alles læber de sidste par år, og det har 
skærpet vores fokus på sikkerhed på 
arbejdspladsen både i form af personlige 
værnemidler og i produktionen.  

Nye innovative produkter har set dagens lys 
som følge heraf. Eksempelvis antimikrobielle 
selvklæbende film til overfladehygiejne til 
trykknapper og dørhåndtag samt kontaktfri 
døråbnere. Og nogle produkter er blevet 
videreudviklet, som f.eks. persontællere.  

Det er blevet klart, at mennesker er den 
afgørende faktor for alle områder af 
sikkerhed. Vores personlige værnemidler 
kan være nok så gode, men vi skal 
bruge dem korrekt, så de kan give fuld 
beskyttelse, og ikke opleves som besværlige 
at anvende og maskinsikkerhed skal være 
en integreret del af produktionsmiljøet. 

I dette katalog kan du se et udvalg 
af hvordan RS kan hjælpe dig med 
både personlige værnemidler og 
med el- og maskinsikkerhed. 

Vi har alle de førende brands på lager, 
men vi kan også tilbyde dig vores eget 
brand, RS PRO, som giver dig en lang række 
alternativer, med samme høje kvalitet, bare 
til en meget lavere pris. Rigtig god læselyst! 

Hvis du vil se mere, så tag et 
kig på dk.rs-online.com.
Med venlig hilsen

Kære kunde, 

Mennesket i fokus 

Sales Director -  
RS Scandinavia 

Indhold Indhold 

Betingelser og vilkår:

Du finder vores seneste priser og komplette betingelser i RS salgsbetingelser på  dk.rs-online.
com. 

Priserne er de gældende priser ved aflevering til trykning. Priserne er eksklusiv moms og 
forsendelsesomkostninger. De aktuelle priser findes på dk.rs-online.com. RS tager forbehold 
for, om alle produkter er tilgængelige på lager på bestillingstidspunktet. 
Udgivet af: RS Components Limited. Hjemsted: Birchington Road, Weldon, Corby. 
Northamtptonshire NN17 9 RS, Storbritannien. 

CVR nummer: 1002091. RS Components Ltd. 2021. 
RS er et varemærke tilhørende RS Components Limited, en virksomhed i Electrocomponents.
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Dine fordele ved at handle med RS 

Hurtig levering - ofte næste hverdag 

Online kan du finde mere end 600.000 
produkter 

Vælg mellem mere end 2.500 brands 
Hvis du har brug for personlig support, 
kontakt kundeservice kunde@rsonline.dk 
eller vores salgsteam på dk.rs-online.com/
services 

Vi kan kalibrere dine nye produkter  

Gratis levering for ordrer over 500 kr. 

RS COMPONENTS

Nattergalevej 6
2400 København NV
3816 9900
kunde@rsonline.dk

https://de.rs-online.com


Professionelt udstyr fra veletablerede producenter, bidrager til en mere sikker arbejdsplads
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https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/faldsikring/sikkerhedsliner/?cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
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https://dk.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=Certex+Bridon+faldsikring&m_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
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https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/ojenvaern-ansigtsvaern/ojenvaern-sikkerhedsbriller/?applied-dimensions=4291523693&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/ojenvaern-ansigtsvaern/ojenvaern-sikkerhedsbriller/?applied-dimensions=4292070878&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/ojenvaern-ansigtsvaern/ojenvaern-sikkerhedsbriller/?searchTerm=uvex%20%C3%B8jenv%C3%A6rn&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
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https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/andedraetsvaern/eldrevet-andedraetsvaern/?searchTerm=%C3%A5ndedr%C3%A6tsv%C3%A6rn&applied-dimensions=4294967284&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/andedraetsvaern/andedraetsvaern-til-engangsbrug/?searchTerm=Alpha%20Solway&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/andedraetsvaern/eldrevet-andedraetsvaern/?searchTerm=%C3%A5ndedr%C3%A6tsv%C3%A6rn&applied-dimensions=4294965958&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/andedraetsvaern/halvmasker-helmasker/?searchTerm=RS%20PRO%20%C3%A5ndedr%C3%A6tsv%C3%A6rn&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/handbeskyttelse/?cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_165_0720_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/handbeskyttelse/handsker-engangsbrug/?searchTerm=engangshandsker&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/handbeskyttelse/handsker-flergangsbrug/?cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/handbeskyttelse/handsker-flergangsbrug/?applied-dimensions=4293569227&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/handbeskyttelse/handsker-flergangsbrug/?applied-dimensions=4293569230,4291996723&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/handbeskyttelse/handsker-flergangsbrug/?applied-dimensions=4293569217&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/handbeskyttelse/handsker-flergangsbrug/?searchTerm=Ansell&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/handbeskyttelse/handsker-flergangsbrug/?searchTerm=dewalt&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/?searchTerm=honeywell+handsker&sra=oss&r=t&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/handbeskyttelse/?searchTerm=Kimberly+Clark&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/handbeskyttelse/handsker-flergangsbrug/?searchTerm=Mapa&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=BM+Polyco+handsker&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/handbeskyttelse/?searchTerm=RS%20PRO&r=f&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/handbeskyttelse/?searchTerm=Showa&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=Skytec&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/handbeskyttelse/?searchTerm=Uvex&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/sikkerhedsfodtoj/?cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_165_0720_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=sikkerhedssko&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/sikkerhedsfodtoj/sikkerhedstraeningssko/&searchTerm=sikkerhedssko?cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/sikkerhedsfodtoj/sikkerhedsstovler/?cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/sikkerhedsfodtoj/sikkerhedsstovler/?applied-dimensions=4294434960,4294434325&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/sikkerhedsfodtoj/sikkerhedsstovler/?applied-dimensions=4294301513&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/sikkerhedsfodtoj/skoovertraek/?searchTerm=skoovertr%C3%A6k&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/arbejdstoj/arbejdssokker/?searchTerm=str%C3%B8mper&cm_mmc=SE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/sikkerhedsfodtoj/sikkerhedssko/?applied-dimensions=4294966870&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/sikkerhedsfodtoj/sikkerhedsstovler/?applied-dimensions=4294246713&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/sikkerhedsfodtoj/?searchTerm=Dickiesj&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/sikkerhedsfodtoj/sikkerhedsstovler/?applied-dimensions=4293347529&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/sikkerhedsfodtoj/sikkerhedsstovler/?searchTerm=Dunlop&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/sikkerhedsfodtoj/sikkerhedsstovler/?searchTerm=Himalayan&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/sikkerhedsfodtoj/sikkerhedsstovler/?searchTerm=Honeywell&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/sikkerhedsfodtoj/sikkerhedsstovler/?searchTerm=Puma&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/sikkerhedsfodtoj/sikkerhedsstovler/?searchTerm=Scruffs&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/sikkerhedsfodtoj/sikkerhedsstovler/?searchTerm=RS%20PRO&r=f&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/sikkerhedsfodtoj/sikkerhedsstovler/?searchTerm=Timberland&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/sikkerhedsfodtoj/sikkerhedsstovler/?searchTerm=Uvex&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/sikkerhedsfodtoj/sikkerhedsstovler/?searchTerm=V12&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-Safety
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184-5950 Beskyttelseshjelm, hvid 56,61 kr
918-5642 Beskyttelseshjelm, grøn 52,20 kr
918-5646 Beskyttelseshjelm, blå 49,22 kr
184-5951 Beskyttelseshjelm, gul 55,57 kr
918-5655 Beskyttelseshjelm, orange 52,20 kr

RS PRO Beskyttelseshjelme
• Industrielle beskyttelseshjelme i henhold til DIN 

EN 397 fremstillet af polypropylen
• Isolerer i henhold til EN 50365, til brug i lavspændingsanlæg
• Med 4-punkts kunststofophæng
• Beslag med justerbar spænde
• Størrelser 55 til 62 cm

186-0614 SecureFit™ beskyttelseshjem, hvid 408,24 kr
186-0616 SecureFit™ beskyttelseshjem, blå 408,24 kr

3M Securefit-beskyttelseshjelme
• Udviklet af 3M for sikkerhed - designet til komfort
• Reducerer trykket på panden gennemsnitligt med 20%
• Byder på en individuel pasform som ingen anden hjelm
• Stort udvalg af ekstraudstyr, som er tilgængeligt 

i ventilerede og uventilerede versioner

186-0259 Vertex-beskyttelseshjelm, hvid 705,68 kr
187-9610 Vertex-beskyttelseshjelm, orange 812,56 kr
186-0261 Vertex Vent-beskyttelseshjelm, hvid 705,68 kr
186-0260 Vertex Vent-beskyttelseshjelm, sort 705,68 kr

PETZL Vertex beskyttelseshjelme
Meget komfortable ABS-beskyttelseshjelme, med seks-punkts 
tekstilophæng

• Centerfit og Flip & Fit-
system garanterer, at de 
sidder sikkert på hovedet

• Justerbar hagerem, ideel til 
arbejde i højden og i bøjet stilling

• Med fastgørelseselement til 
Petzl-pandelygte, høreværn 
eller ekstraudstyr

750-6754 EVO2-beskyttelseshjelm, gul 68,34 kr
750-6779 EVO2-beskyttelseshjelm, orange 68,34 kr
750-6750 EVO2-beskyttelseshjelm, hvid 64,16 kr
750-6760 EVO2-beskyttelseshjelm, rød 62,87 kr

JSP EVO2 beskyttelseshjelme
• Robuste HDPE-beskyttelseshjelme, med 

440 VAC isolerende beskyttelse
• 3D-pasform med dybdeindstilling vha. unikke 1-2-3 punktremme
• Side- og bagventilation
• One-touch-skralde, nem 

installation og justering
• Universalslids for 

sikkerhedsskærm og høreværn 
Resistent over for smeltet metal

185-3492 Pheos PE sikkerhedshjelm med hagerem, hvid 289,48 kr
175-4401 Pheos PE sikkerhedshjelm med hagerem, hvid. 

Ventileret
444,14 kr

uvex Pheos Sikkerhedshjelme
• Sportslige hjelme med maksimal beskyttelse og komfort
• Ventilation og fleksibel 3D-ophæng
• Modstandsdygtig overfor metalstænk
• Adapter til høreværn og frontlomme til hjelmlamper
• Ophængsbælte med skralde til trinløs breddejustering
• Sekspunkts tekstilaffjedring sikrer 

optimal pasform og komfort
• 4-punkts hagerem
• Opfylder alle sikkerhedskrav 

i henhold til EN 397, til 
byggeri og industri

171-6852 Hue, gul 92,46 kr
171-6853 Hue, orange 88,73 kr
171-6855 Hue, sort 88,73 kr
171-6854 Hue, blå 88,73 kr

Hue med LED-lampe
• Varm og behagelig strikhue i akryluld
• Udstyret med aftageligt LED-frontlys
• Lampe kan genoplades via USB-port

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/hovedbeskyttelse/hjelme/?searchTerm=rs%20pro%20hjelme&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/hovedbeskyttelse/hjelme/?searchTerm=3M+hjelme&applied-dimensions=4291406464&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/hovedbeskyttelse/hjelme/?searchTerm=petzl+hjelme&applied-dimensions=4291412349,4291412348&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/hovedbeskyttelse/hjelme/?searchTerm=jsp+hjelme&applied-dimensions=4291884061&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/hovedbeskyttelse/hjelme/?searchTerm=uvex%20sikkerhedshjelme&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/arbejdstoj/arbejdshatte/?searchTerm=rs+pro+led+beanie&applied-dimensions=4294835703,4290931976&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
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161-1581 Sikkerhedsbriller grå/grå, bred kant 39,42 kr
918-5740 Sikkerhedsbriller sort/bronze, smal kant 34,39 kr
171-6808 Sikkerhedsbriller brun/grå, bred kant 34,39 kr
171-6810 Sikkerhedsbriller sort/grå, smal kant 93,19 kr
918-5737 Sikkerhedsbriller sort/gennemsigtig, smal kant 40,15 kr

RS PRO sikkerhedsbriller 
• Metalfrie sikkerhedsbriller i et moderne design, til brug over normale briller
• Beskyttelse hele vejen rundt samt øjenbryn
• Ventileret, for en fremragende bærekomfort
• Fremstillet af hård polycarbonat med 99% UV-beskyttelse
• Høj holdbarhed takket være den ridsebestandige belægning

918-5771 Sikkerhedsbriller med fuldt udsyn, gennemsigtig 76,37 kr

RS PRO sikkerhedsbriller med fuldt udsyn
• Sikkerhedsbriller med fuldt udsyn med indirekte ventilation
• Acetatlinser egnet til kemiske anvendelser
• Højkvalitets anti-dug belægning, mærket EN166 N
• Blød ramme, for en behagelig pasform

824-5425 Sikkerhedsbriller, ridsbestandige/anti-dug, 
klare glas 

61,46 kr

824-5434 Sikkerhedsbriller, ridsbestandige/anti-dug, 
klare glas 

73,91 kr

136-3639 Sikkerhedsbriller, ridsbestandige/anti-dug, 
klare glas 

125,52 kr

3M SecureFit 400 sikkerhedsbriller 
• Stilfulde, lette og komfortable sikkerhedsbriller
• Linser i forskellige farver med klart udsyn
• Ridsbestandige, med anti-dug belægning
• Selvjusterende trykdiffusionsbøjle, for en perfekt pasform

185-3499 CX2-sikkerhedsbriller, blå/gennemsigtig 

184-5862 CX2-sikkerhedsbriller, hvid/brun 94,19 kr

uvex PHEOS CX2 sikkerhedsbriller
Optimal øjenbeskyttelse i enhver situation

• Bløde komponenter direkte forbundet med 
glasset for at beskytte mod støv og vand

• Det innovative uvex X-tended Eyeshield 
tilpasser sig perfekt til ansigtets form

• Behagelig at have på og hundrede procent beskyttelse
• Uvex supravision excellence-belægning: 

anti-dug på indersiden, ekstremt rids- og 
kemikaliebestandig på ydersiden

130-2342 U-Sonic-sikkerhedsbriller, orange/
gennemsigtig 

89,07 kr

195-1558 U-Sonic-sikkerhedsbriller, grå/gennemsigtig 98,77 kr
195-1559 U-Sonic-sikkerhedsbriller, sort/grå 108,53 kr

uvex Ultrasonic beskyttelsesbriller med fuldt 
udsyn
• Små sikkerhedsbriller i henhold til EN166 B, K, 

N - for fuldstændig øjenbeskyttelse
• Vejer kun 69 g med en fremragende pasform og komfort
• Polykarbonat-linseglas 2,1 mm tykt, rids- og stødbestandigt
• Kan bæres med en beskyttelseshjelm
• Rammemateriale/forstykke PA/TPE, syntetisk pandebånd

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/ojenvaern-ansigtsvaern/ojenvaern-sikkerhedsbriller/?applied-dimensions=4291523693&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/ojenvaern-ansigtsvaern/beskyttelsesbriller/?searchTerm=rs%20pro%20beskyttelsesbriller&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/ojenvaern-ansigtsvaern/ojenvaern-sikkerhedsbriller/?searchTerm=3M+%C3%B8jenv%C3%A6rn+-+sikkerhedsbriller&applied-dimensions=4291576211,4291576219,4291474951&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/ojenvaern-ansigtsvaern/ojenvaern-sikkerhedsbriller/?searchTerm=uvex%20%C3%B8jenv%C3%A6rn%20-%20sikkerhedsbriller&applied-dimensions=4291413045&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/ojenvaern-ansigtsvaern/beskyttelsesbriller/?searchTerm=uvex%20beskyttelsesbriller&applied-dimensions=4291301836&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
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203-4950 Ørepropper 30 dB gul med snor, 125 dele 1.085,63 kr
203-4949 Ørepropper 30 dB gul, 100 stk 596 kr
385-1261 Ørepropper 36 dB gul, 500 stk 889,24 kr
185-6819 Elektroniske ørepropper sæt, 32 dB grøn 1.595,15 kr

3M Ørepropper
• Udvalg af ørepropper til brug i støjende arbejdsmiljøer
• Med en blød, fleksibel overflade
• Effektivt smudsafvisende, hvilket forbedrer hygiejnen
• Selvtilpasning til øregangen

918-5709 Ørepropper 30 dB orange, dispenserboks 500 dele 621,52 kr
918-5703 Ørepropper 37 dB orange, genopfyldningspakke 500 dele 399,17 kr
918-5696 Ørepropper 37 dB orange med snor, 200 dele 391,32 kr
184-5935 Ørepropper 30 dB orange, 200 dele 221,95 kr
918-5706 Ørepropper 37 dB blå med snor, 200 dele 612,33 kr

RS PRO engangsørepropper
• Bløde ørepropper i polyurethan
• Meget behagelige at have på, tilpasser sig ørekonturen
• Beskyt din hørelse mod skadelig støj 

161-1188 Høreværn, 32 dB 96,76 kr
184-5931 Høreværn, 28 dB 38,06 kr
161-1585 Hjelm-høreværn 72,43 kr

RS PRO høreværn
• Klassiske RS PRO høreværn med hovedbøjle PW40
• Meget let og robust, ideel til daglig brug
• Fremragende isoleringsværdier op til 32 dB
• Fås i forskellige lyse farver

778-5200 Høreværn PELTOR X1 grøn, 27dB 167,83 kr
778-5212 Høreværn PELTOR X2 orange, 31 dB 214,56 kr
778-5225 Høreværn PELTOR X3 rød, 33 dB 242,27 kr
778-5222 Høreværn PELTOR X4 gul, 33 dB 279,93 kr
778-5234 Høreværn PELTOR X5 hvid, 37 dB 316,54 kr

3M PELTOR X høreværn med hovedbøjle
• Højtydende høreværn til 

ekstremt støjende omgivelser
• Den perfekte kombination 

af PELTOR-standarder med 
et attraktivt design

• Kombinerer bærekomfort og 
fremragende funktioner

• For forbedret effektivitet 
på din arbejdsplads

• Brede, bløde hynder fremstillet 
af innovativt skum

196-5236 uvex K-høreværn gul, 35 dB 302,24 kr

uvex K høreværn med hovedbøjle
• Høreværn med hovedbøjle til langvarig brug
• Kapselpude lavet af hukommelseskum, for optimal komfort
• Fremragende isoleringsværdier
• Lav volumen og vægt

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/horebeskyttelse/orepropper/?searchTerm=3M%20%C3%B8repropper&applied-dimensions=4294967284,4294397809&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/horebeskyttelse/orepropper/?applied-dimensions=4291523693&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/horebeskyttelse/horevaern/?searchTerm=rs%20pro%20h%C3%B8rev%C3%A6rn&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/horebeskyttelse/horevaern/?searchTerm=3M+h%C3%B8rev%C3%A6rn&applied-dimensions=4294433354&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/p/horevaern/1965236/?cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
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189-3493 4251+ åndedrætsværn-halvmaske 237,53 kr
189-3494 4255+ åndedrætsværn-halvmaske 280,89 kr
189-3495 4277+ åndedrætsværn-halvmaske 324,81 kr
189-3496 4279+ åndedrætsværn-halvmaske 361,11 kr

3M halvmaske Serie 4000
• Lette, komfortable genanvendelige 

åndedrætshalvmasker i 4000-serien fra 3M
• For effektiv beskyttelse mod 

partikler, dampe og sure gasser
• Integrerede filtre, der ikke forstyrrer synsfeltet
• Justerbare nakkestøtter og nakkestropper 

tilpasser sig enhver hovedform
• Åndningsventil med reduceret 

åndedrætsmodstand fører fugt 
nedad og forhindrer at briller dugger

• Velegnet til brug med 3M-høreværn 
og sikkerhedsbriller

190-1912 HF-800 åndedrætsværn-halvmaske, størrelse M 353,40 kr
190-1914 HF-800 åndedrætsværn-halvmaske, størrelse L 596,63 kr
190-1913 HF-800SD åndedrætsværn-halvmaske, 

størrelse M 
388,73 kr

190-1915 HF-800SD åndedrætsværn-halvmaske, 
størrelse L 

388,73 kr

3M halvmaske, serie HF-800
• SecureClick® Series HF-800 åndedrætsværn fra 3M
• Verdens første 4-vejs luftstrømsfiltersystem 

i en genanvendelig halvmaske
• Enkel, praktisk og effektiv beskyttelse mod partikler og forskellige 

gasser og dampe, når den bruges 
med godkendte 3M Secure 
Click®-patroner og -filtre

• Større åndeevne og komfort takket 
være Quadflow-patronsystemet 
Med talemembran for at lette 
kommunikationen på arbejdspladsen

190-1902 D8051 erstatnings-partikelfilter til masken 
HF-800 

112,58 kr

190-1901 D7935 erstatningspartikel- og gasfilter til 
masken HF-800 

82,63 kr

190-1896 D3135 erstatnings-partikelfilter til masken 
HF-800 

95,88 kr

3M erstatningsfilter til HF-800 halvmasker
• Dual-flow-patroner og filtre til lettere vejrtrækning, 

selv i de mest krævende miljøer
• Forskellige gas-, partikel- og dampfiltre til brug med 3M-halvmasker 

Slankt design minimerer vægtfølelsen, når den bæres
• Filtrenes placering giver et glimrende synsfelt

201-2393 Beskyttelsesmasker til engangsbrug blå 3-lag, 50 dele 56,21 kr
204-2167  Genanvendelige ansigtsmasker hvid 3-lags, 4 dele 92,39 kr

Beskyttelsesmasker til engangsbrug
• Stort udvalg af engangsansigtsmasker hos RS
• Til daglig brug for at reducere krydsinfektioner fra vejrtrækning, nysen og hoste
• Højkvalitets tre-lags masker, lette og åndbare
• Sikrer en bakteriefiltreringseffektivitet på op til 95%
• Med fleksibel næseklemme for en optimal, sikker pasform over næse og mund.

201-2391 FFP2 åndedrætsværn til engangsbrug, 20 dele 32,92 kr

FFP2 ansigtsmasker
• Skalformet FFP2-åndedrætsværn til engangsbrug i en beslagfri konstruktion
• Flerlagsfiltrering til åndedrætsværn mod fint, giftigt støv, dampe og vandbaserede tåger
• Næsetætning med justerbar næseklemme
• Bekvem at have på selv i lange perioder

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/andedraetsvaern/halvmasker-helmasker/?searchTerm=3M+halvmasker+%26+helmasker&applied-dimensions=4291333148,4294817942&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/andedraetsvaern/halvmasker-helmasker/?searchTerm=3M+halvmasker+%26+helmasker&applied-dimensions=4291362448&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/andedraetsvaern/filtre-til-andedraetsvaern/?searchTerm=3M%20filtre%20til%20%C3%A5ndedr%C3%A6tsv%C3%A6rn&applied-dimensions=4291126614,4291126610,4291126612&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/andedraetsvaern/ansigtsmasker/?searchTerm=ansigtsmasker&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/p/andedraetsvaern-til-engangsbrug/2012391/?cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
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141-7774 Fleecejakke med høj synlighed gul, størrelse M 324,01 kr
141-7775 Fleecejakke med høj synlighed gul, størrelse L 324,01 kr
141-7776 Fleecejakke med høj synlighed gul, størrelse XL 324,01 kr
141-7779 Fleecejakke med høj synlighed orange, 

størrelse M 
324,01 kr

141-7780 Fleecejakke med høj synlighed orange, 
størrelse L 

324,01 kr

141-7781 Fleecejakke med høj synlighed orange, 
størrelse XL 

324,01 kr

Fleecejakker med høj synlighed
• Holdbar fleecejakke i henhold til EN ISO 20471 

klasse 3/EN 14058 Class 2
• Perfekt afstemte, 

robuste materialer
• En indvendig og to sidelommer
• Solbeskyttelsesfaktor 50+

136-9985 Softshell-jakke sort, størrelse M 396,68 kr
136-9983 Softshell-jakke sort, størrelse L 396,68 kr
136-9987 Softshell-jakke sort, størrelse XL 396,68 kr
136-9982 Softshell-jakke sort, størrelse XXL 396,68 kr

RS PRO Softshell jakker
• Moderigtig og behagelig softshell-jakke
• Lynlås foran
• Stormklap indeni
• Fire udvendige lommer og 

tre indvendige lommer
• Materiale: 93% polyester 

og 7% elastan
• Fås i forskellige farver

161-1965 Overalls med høj synlighed, størrelse M 1.714,44 kr
161-1966 Overalls med høj synlighed, størrelse L 1.714,44 kr
161-1967 Overalls med høj synlighed, størrelse XL 1.714,44 kr
161-1968 Overalls med høj synlighed, størrelse XXL 1.714,44 kr

Overalls med høj synlighed, 
flammehæmmende
• Overalls med høj synlighed fremstillet af modacryl og bomuld
• Beskyttelse mod stråling, 

konvektions og kontaktvarme
• lammehæmmende egenskaber 

bevares, selv efter vask
• To-vejs lynlåsen foran er fremstillet i 

robust messing for nem adgang
• Stoffet blokerer 98% af UV-strålerne
• CE-certificeret, svejsebeskyttelsesklasse 1

124-8234 Overall med lynlås størrelse M 216,41 kr
124-8235 Overall med lynlås størrelse L 216,41 kr
124-8236 Overall med lynlås størrelse XL 216,41 kr
124-8237 Overall med lynlås størrelse XXL 216,41 kr

RS PRO unisex overalls
• Overall i klassisk blå stil
• Materiale: Kingsmill, 

polyester-bomuld
• Stof med solbeskyttelsesfaktor 50+
• Højeste kvalitet, krymper ikke
• Med hammerløkke, otte lommer

187-9741 Herre softshell-jakke, størrelse S 620,08 kr
187-9742 Herre softshell-jakke, størrelse M 620,08 kr
187-9743 Herre softshell-jakke, størrelse L 620,08 kr
187-9744 Herre softshell-jakke, størrelse XL 620,08 kr
187-9745 Herre softshell-jakke, størrelse XXL 620,08 kr

uvex 7450 softshell jakker
• Herre softshell-jakke med 

lynlås, grafitfarve
• Materiale: 60% bomuld, 40% 

polyester, ca. 280 g/m²
• Normal pasform, ergonomisk 

snit, stående krave
• Gummielastik i manchetterne
• Brystlomme i venstre 

side, to sidelommer

184-5962 Hi-vis jakker, størrelse M 280,33 kr
184-5963 Hi-vis jakker, størrelse L 285,95 kr
184-5964 Hi-vis jakker, størrelse XL 280,33 kr
184-5965 Hi-vis jakker, størrelse XXL 280,33 kr

RS PRO windbreakers med høj synlighed
• Unisex-windbreaker, neongul, 

med reflekterende striber
• Fremragende vandafvisende, 

vandtæt design
• Fuldt foret og polstret for 

at holde på varmen
• Med en tovejslynlås og fire lommer 

til masser af opbevaringsplads
• Skjult mobiltelefonlomme og 

indvendig brystlomme
• EN 343 klasse 3: 1, EN 

ISO 20471 klasse 3

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/hi-vis-beklaedning/hi-vis-haettetrojer-hi-vis-fleecer/&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/arbejdstoj/arbejdsjakker/?searchTerm=rs%20pro%20arbejdsjakker&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/hi-vis-beklaedning/hi-vis-overalls-hi-vis-kedeldragter/?searchTerm=rs%20pro%20Hi-vis%20overalls%20%26%20Hi-vis%20kedeldragterr&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/beskyttelsestoj/kedeldragter-overalls/?searchTerm=rs%20pro%20overalls&applied-dimensions=4294816727&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/arbejdstoj/arbejdsjakker/?searchTerm=uvex%20arbejdsjakker&applied-dimensions=4291388996&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/hi-vis-beklaedning/hi-vis-jakker/?searchTerm=hi%20vis%20arbejdsjakker&applied-dimensions=4294880259,4294435083,4294434664&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
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144-1154 Hættejakke, grå, størrelse M 536,16 kr
144-1155 Hættejakke, grå, størrelse L 536,16 kr
144-1156 Hættejakke, grå, størrelse XL 536,16 kr
144-1157 Hættejakke, grå, størrelse XXL 536,16 kr

Dewalt Storm herrejakker
• Let, vandtæt jakke med hætte fremstillet af polyester
• Skjult hætte med stormklap
• Materiale: Rip-stop polyester, meshfor af polyester
• Med lynlås og velcrolukning, ventileret ryg
• En brystlomme 

og to sidelommer, 
alle med lynlås

• Moderne design med 
reflekterende rør på 
underarme og lommer

184-5967 Hi-vis vest orange, størrelse S → M 47,78 kr
184-5968 Hi-vis vest orange, størrelse L → XL 47,78 kr
184-5969 Hi-vis vest orange, størrelse XXL → XXXL 48,74 kr

RS PRO sikkerhedsveste, orange
• Vest med høj synlighed orange, 

med reflekterende striber
• Generøs pasform, let og behagelig
• Velcrolukning til let håndtering
• Certificeret i henhold til EN ISO 20471 klasse 2

137-0171 Fleecejakke sort, størrelse S 181 kr
137-0170 Fleecejakke sort, størrelse M 181 kr
137-0169 Fleecejakke sort, størrelse L 181 kr
137-0172 Fleecejakke sort, størrelse XL 181 kr
137-0168 Fleecejakke sort, størrelse XXL 181 kr

RS PRO Unisex fleecejakke
• Klassisk mikrofleecejakke med lynlås
• Varm og behagelig at have på 

i almindelige arbejdsmiljøer
• Materiale: 100% polyester
• Stilfuld mandarin-krave, 

elastiske manchetter
• Dobbelte søm og kant

137-0069 Kortærmet poloskjorte, grå, størrelse S 99,89 kr

RS PRO Unisex poloskjorte
• Klassisk poloskjorte 

med 3-knapsåbning ved 
halsen og strikket krave

• Nedfældning på 
ærmerne og forneden

• Materiale: 50% bomuld, 
50% polyester

• Forskellige farver 
tilgængelige på RS Online

187-9710 uvex suXXeed overalls, størrelse 42 620,08 kr
187-9711 uvex suXXeed overalls, størrelse 44 620,08 kr
187-9712 uvex suXXeed overalls, størrelse 46 620,08 kr
187-9713 uvex suXXeed overalls, størrelse 48 620,08 kr
187-9714 uvex suXXeed overalls, størrelse 50 620,08 kr
187-9715 uvex suXXeed overalls, størrelse 52 620,08 kr

uvex suXXeed 7452-arbejdsbukser
• Herrebukser med normal pasform, ergonomisk snit 

Materiale: 65% polyester, 35% 
bomuld grafit, ca. 245 g/m²

• Indført kile i skridtområdet
• Stretch-indsats og elastik i ryglinningen
• Hagesmæklomme med klap og 

vedhæftet kuglepenslomme
• Justerbare spænder til individuel 

justering af stropperne
• Sidelomme med klap, lineallomme, to baglommer

124-8218 Herrebukser, W 32 x L31 184,61 kr
124-8219 Herrebukser, W 34 x L 31 184,61 kr
124-8220 Herrebukser, W 36 x L 31 184,61 kr
124-8221 Herrebukser, W 38 x L 31 184,61 kr
124-8222 Herrebukser, W 40 x L 31 184,61 kr

RS PRO arbejdsbukser
• Kingsmill-stoffet garanterer 

topydelse og maksimal komfort
• Ekstremt modstandsdygtig og robust
• Seks lommer med velcrolåse
• Materiale: 60% polyester og 

35% bomuld, 245 g/m²
• Solbeskyttelsesfaktor 50+

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/arbejdstoj/arbejdsjakker/?searchTerm=arbejdsjakker&applied-dimensions=4294434328&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/hi-vis-beklaedning/hi-vis-veste/?searchTerm=hi%20vis%20veste&applied-dimensions=4294874082&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/arbejdstoj/arbejdssweatshirts-arbejdsfleecer/?applied-dimensions=4294879661,4291162839&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/arbejdstoj/arbejdspoloshirts/?applied-dimensions=4294879554&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/beskyttelsestoj/kedeldragter-overalls/?searchTerm=uvex%20overalls&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/arbejdstoj/bukser/?searchTerm=rs%20pro%20arbejdsbukser&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
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195-1574 uvex Phynomic sort, størrelse 6 43,12 kr
195-1576 uvex Phynomic sort, størrelse 8 43,12 kr
195-1577 uvex Phynomic sort, størrelse 9 43,12 kr
195-1578 uvex Phynomic sort, størrelse 10 43,12 kr
195-1580 uvex Phynomic sort, størrelse 12 43,12 kr

uvex Phynomic arbejdshandsker 
• Uvex Phynomic-serien er 

velegnet til alt arbejde, der 
kræver et højt følelsesniveau

• Disse beskyttelseshandsker er særligt 
lette og fleksible - uden at dine 
hænder sveder med det samme

• Med innovativ Xtra Grip-Aqua-
polymerskumbelægning, der 
giver et godt greb, selv ved 
oljeholdige genstande

131-4731 Latex isolerende handske, størrelse 8 1.154,45 kr
131-4732 Latex isolerende handske, størrelse 9 1.171,82 kr
131-4733 Latex isolerende handske, størrelse 10 1.171,82 kr
131-4734 Latex isolerende handske, størrelse 11 1.154,45 kr

Sibille isolerende handsker 
i latex
• Klasse 4 latex underhandsker til 

elektrisk isolering op til 36 kVac
• Baseret på naturlig 

latex med fremragende 
dielektriske egenskaber

• Ergonomisk form, let 
at tage af og på

• Brug læderoverhandsker for 
mekanisk beskyttelse

184-5987 PU-arbejdshandsker  grå, størrelse 8 14,86 kr
184-5988 PU-arbejdshandsker  grå, størrelse 9 14,53 kr
184-5989 PU-arbejdshandsker  grå, størrelse 10 14,53 kr

Arbejdshandsker med polyurethan
• Åndbare arbejdshandsker 

i polyurethan, grå
• Tilpasser sig perfekt 

til håndens form
• Perfekt til arbejde, der kræver 

præcise bevægelser
• Problemfri foring, håndflade 

med glat PU -belægning
• Fremragende slid- og rivefasthed

184-6019 Handsker gul, størrelse 9 62,71 kr
184-6020 Handsker gul, størrelse 10 57,09 kr

184-6008 Cut 3 skærefaste handsker, størrelse 8 48,02 kr
184-6010 Cut 3 skærefaste handsker, størrelse 9 48,02 kr
184-6011 Cut 3 skærefaste handsker, størrelse 10 48,02 kr

Skærefaste handsker, Cut 3
• Grå beskyttelseshandkser, materiale: 

HPPE, glasfiber, PU
• Åndbar, sømløs foring, 

fremragende følsomhed
• Strikstyrke 13, glat 

PU-belægning i håndfladen
• Handsker med EN og ANSI-

skærebeskyttelsesklasse 3

184-6014 Cut 5 skærefaste handsker, størrelse 8 57,49 kr
184-6015 Cut 5 skærefaste handsker, størrelse 9 57,49 kr
184-6016 Cut 5 skærefaste handsker, størrelse 10 57,49 kr

Skærefaste handsker, Cut 5
• Grå beskyttelseshandkser, 

materiale: HPPE, glasfiber, PU
• Sømfri PU-belægning i 

håndfladen for komfort 
og bevægelsesfrihed

• Fremragende slid- og rivefasthed
• Handsker med 

skærebeskyttelsesklasse 5
• Maksimal beskyttelse mod 

skarpe genstande og snit

Læderarbejdshandsker
• Læderkonstruktion der giver ekstrem holdbarhed
• Ergonomisk pasform for optimal komfort
• Insulatex-foring giver 

termisk beskyttelse 
ved arbejde i kolde 
omgivelser

• Godkendelser: EN 
388:2016 3.2.4.3.X, 
EN 511 2.2.X, EN 421

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/handbeskyttelse/handsker-flergangsbrug/?searchTerm=uvex%20handsker%20-%20flergangsbrug&applied-dimensions=4291870707&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/handbeskyttelse/handsker-flergangsbrug/?searchTerm=sibille%20handsker%20-%20flergangsbrug&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/handbeskyttelse/handsker-flergangsbrug/?searchTerm=rs%20pro%20handsker%20-%20flergangsbrug&applied-dimensions=4293452808&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/handbeskyttelse/handsker-flergangsbrug/?searchTerm=rs%20pro%20handsker%20-%20flergangsbrug&applied-dimensions=4293452814&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/handbeskyttelse/handsker-flergangsbrug/?searchTerm=rs+pro+handsker+-+flergangsbrug&applied-dimensions=4291291100&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/handbeskyttelse/handsker-flergangsbrug/?searchTerm=rs+pro+handsker+-+flergangsbrug&applied-dimensions=4291291100&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site


dk.rs-online.com12

PERSONLIGE VÆRNEMIDLER 

760-8884 exArmor-armbeskyttelse, størrelse M 490,04 kr
760-8888 exArmor-armbeskyttelse, størrelse L 601,77 kr
760-8897 exArmor-armbeskyttelse, størrelse XL 601,77 kr

exArmor armbeskyttelse AG8TW
• Specielt udviklet til maksimal beskyttese mod stik og snit
• Hjælper med at forhindre skader i de hårdeste arbejdsmiljøer
• Lys og luftgennemtrængelig
• Spandex-håndledsindsats med tommelfingerhul

124-8214 Hi-Vis Overalls orange, størrelse S 554,42 kr
124-8215 Hi-Vis Overalls orange, størrelse M 554,42 kr
124-8216 Hi-Vis Overalls orange, størrelse L 554,42 kr
124-8217 Hi-Vis Overalls orange, størrelse XL 554,42 kr

RS PRO overalls med høj synlighed
• Overalls med høj synlighed fremstillet 

af tungt, robust stof, roange
• Materiale: 80% polyester og 20%   bomuld, 280 g/m²
• Holdbart design, for en lang levetid
• Reflekterende bånd på arme, ben, bryst og skuldre
• Generøs pasform, med elastik i taljen
• Texpels-overflade afviser snavs og pletter
• Dækket 2-vejs lynlås
• Mange lommer - mange opbevaringsmuligheder

124-9603 Trade, 3 par bomuldssokker sort, 41 → 44 168,23 kr
124-9604 Trade, 3 par bomuldssokker sort, 45 → 48 168,23 kr
124-9605 Worker, 3 par bomuldssokker sort, 41 → 44 168,23 kr
124-9606 Worker, 3 par bomuldssokker sort, 45 → 48 168,23 kr

Scruffs arbejdssokker
• Strømperne er behagelige og slidstærke
• Blanding af 17% bomuld, 46% polyamid, 

7% elastan, med forstærket hæl
• De ekstremt slidstærke strømper fra Worker-serien er lavet 

af 60% bomuld, 25% polyester, 9% polypropylen
• Forstærket hæl- og tåområder, foret holder fødderne varme 

og behagelige
• Leveres i pakker 

med tre par

184-5945 Knæbeskyttere med knælomme 34,29 kr
918-6065 Knæbeskyttere med justeringsrem 137,39 kr
918-6068 Poluurethan knæbeskyttere med 

justeringsrem 
74,29 kr

RS PRO knæbeskyttere
• Ergonomisk designet knæbeskyttelse, forstyrrer ikke gangen
• Normer: EN 14404 : 2004 + A1 : 2010, CE
• Høj densitet polyurethan finish
• Ribbet konstruktion for mere stabilitet og vandbeskyttelse
• Alle produkter i en størrelse, levering i par

184-5946 EVA-knæmåtte, 20 x 185 x 400 mm 27,54 kr
872-5693 Gummiknæmåtte, 25 x 345 x 520 mm 132,09 kr
154-867 PU-knæ/siddemåtte, 30 x 240 x 440 mm 237,21 kr

RS PRO knæmåtter
• Knæmåtter lavet af EVA-skum eller nitrilgummi
• For at aflaste knæ og ryg under anstrengende arbejde
• Robuste og holdbare designs
• Der findes forskellige størrelser og styrker

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/armbeskyttelse-knaebeskyttelse/skaneaermer/?searchTerm=hexarmor%20sk%C3%A5ne%C3%A6rmer&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/hi-vis-beklaedning/hi-vis-overalls-hi-vis-kedeldragter/?searchTerm=rs%20pro%20Hi-vis%20overalls%20%26%20Hi-vis%20kedeldragter&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/arbejdstoj/arbejdssokker/?searchTerm=scruffs%20arbejdssokker&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/armbeskyttelse-knaebeskyttelse/knaebeskyttere/&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/armbeskyttelse-knaebeskyttelse/knaeatter/?searchTerm=rs+pro+kn%C3%A6m%C3%A5tter&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
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161-7391 Sikkerhedssko blå, størrelse 39 994,84 kr
161-7392 Sikkerhedssko blå, størrelse 40,5 1.056,67 kr
161-7393 Sikkerhedssko blå, størrelse 42 1,071,60 kr
161-7394 Sikkerhedssko blå, størrelse 43 1.071,60 kr
161-7395 Sikkerhedssko blå, størrelse 44,5 1.056,67 kr
161-7396 Sikkerhedssko blå, størrelse 46 1.056,67 kr

Puma Blaze Knit sikkerhedssko
• Sikkerhedssko blå, med stål beskyttelseskappe S1P
• Urban Protect Line, 100% metalfri
• Kevlar beskyttende sål
• Komposit slidhætte

136-9969 Sikkerhedsstøvler sort, størrelse 7 1.977,55 kr
136-9970 Sikkerhedsstøvler sort, størrelse 8 1.977,55 kr
136-9971 Sikkerhedsstøvler sort, størrelse 9 1.977,55 kr
136-9972 Sikkerhedsstøvler sort, størrelse 10 1.977,55 kr
136-9973 Sikkerhedsstøvler sort, størrelse 11 1.977,55 kr
136-9974 Sikkerhedsstøvler sort, størrelse 12 1.977,55 kr

Caterpillar sikkerhedsstøvler S3
• Herre-sikkerhedsstøvler Cat 

Premier 8 fremstillet af fuldnarvet 
læder med SRX-gummisål

• Tunge arbejdsstøvler til 
barske industrimiljøer

• Velegnet til udendørs brug i dårligt vejr
• Lynlås i siden, med vandtæt foring
• Komposit mellemsålsplade og tåhætte 

til beskyttelse op til 200 joule

797-5504 Sikkerhedssportssko sort/gul, størrelse 40 666,97 kr
797-5513 Sikkerhedssportssko sort/gul, størrelse 41 677,01 kr
797-5516 Sikkerhedssportssko sort/gul, størrelse 42 677,01 kr
797-5510 Sikkerhedssportssko sort/gul, størrelse 43 666,97 kr
797-5529 Sikkerhedssportssko sort/gul, størrelse 44 666,97 kr

DeWalt sikkerhedssportssko
• Herre-sikkerhedssko med tåbeskyttelseskapper i stål
• Modstandsdygtig over for kemikalier, olie, 

punktering, benzin og vand
• verdel i læder og mesh
• Antibakteriel, behagelig indersål
• Sikkerhedsvurdering 

SB/SRA 

739-7843 Sikkerhedsstøvler honningfarver, størrelse 42 422,70 kr
739-7847 Sikkerhedsstøvler honningfarver, størrelse 43 422,70 kr
739-7856 Sikkerhedsstøvler honningfarver, størrelse 44 422,70 kr
739-7859 Sikkerhedsstøvler honningfarver, størrelse 46 422,70 kr

RS PRO sikkerhedsstøvler
• Sikkerhedsstøvler med tåkappe i stål
• Overdel i premium nubuck-læder
• Skridsikker og punkteringssikker
• Energiabsorbering i hælområdet
• Ydersål i gummi, 

varmebestandig op til 300 °C
• Overholder sikkerhedsstandarden 

EN ISO 20345 S3

899-7700 Sikkerhedsgummistøvler hvid, størrelse 39 223,68 kr
899-7707 Sikkerhedsgummistøvler hvid, størrelse 41 223,68 kr
899-7716 Sikkerhedsgummistøvler hvid, størrelse 42 223,68 kr
899-7719 Sikkerhedsgummistøvler hvid, størrelse 43 223,68 kr
899-7722 Sikkerhedsgummistøvler hvid, størrelse 45 223,68 kr

RS PRO gummistøvler S4
• Unisex-gummistøvler med tåkappe 

af stål, op til 200 joule
• Ydermateriale i polymer og skridsikker 

PVC-sål, energiabsorberende hæl
• Antistatisk, vandtæt og modstandsdygtig 

over for animalske og vegetabilske olier og 
smørefedt, gødning, desinfektionsmidler 
og forskellige kemikalier

• Til brug i catering- og fødevaresektoren
• EN ISO20345 testet, svarer 

til EN ISO20345 standarden

Engangs-overtrækssko
• Engangs-overtrækssko til levnedmiddelsektoren 

og farmaceutisk industri
• Støvtæt låg i PE-plast
• Med elastisk ankelrem for en fleksibel, behagelig pasform
• Fremragende vandtæthed, til brug 

i hygiejniske områder
• Særligt velegnet til at reducere 

krydskontaminering mellem arbejdsmiljøer

829-5366 Engangs-overtrækssko blå, 2.000 dele 1.160,41 kr
829-5363 Engangs-overtrækssko blå, 2.000 dele 1.073,02 kr

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/sikkerhedsfodtoj/sikkerhedstraeningssko/?searchTerm=puma%20sikkerhedstr%C3%A6ningssko&applied-dimensions=4294434960,4294880257&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/sikkerhedsfodtoj/sikkerhedsstovler/?searchTerm=caterpillar+sikkerhedsst%C3%B8vler&applied-dimensions=4291899956&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/sikkerhedsfodtoj/sikkerhedstraeningssko/?searchTerm=sikkerhedstr%C3%A6ningssko&applied-dimensions=4294246713,4292133627&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/sikkerhedsfodtoj/sikkerhedsstovler/?searchTerm=rs%20pro%20sikkerhedsst%C3%B8vler&applied-dimensions=4294839717,4291900008&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/sikkerhedsfodtoj/sikkerhedsstovler/?searchTerm=rs%20pro%20sikkerhedsst%C3%B8vler&applied-dimensions=4294880261&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/sikkerhedsfodtoj/skoovertraek/?searchTerm=rs%20pro%20skoovertr%C3%A6k&applied-dimensions=4293240807&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
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161-8389 Helkropssele→ 140 kg, øje foran/bagpå, 
skulderpolstring 

1.061,73 kr

123-6154 Helkropssele→ 140 kg, øje bagpå, 
skulderpolstring 

1.581,35 kr

123-6153 Helkropssele → 140 kg, øje bagpå 1.280,14 kr

Sibille TP12EC redningskrog
• Sikkerhedsseler fra Comfort-serien lavet af blødt, åndbart materiale 

Med korrosionsbestandige spænder og øjer
• Slidstærke stropper i en unik trekantet form
• Let at tage af og på, samtidig med at de altid beholder deres form
• Polstrede skulderstropper, skærer ikke i nakken
• Ergonomisk formede hoftepuder beskytter 

hofter og ryg under tunge belastninger

123-6172 Sikkerhedsline, længde 2 m 148,80 kr
161-8387 Sikkerhedsline, længde 1,5 m 569,09 kr
123-6173 Sikkerhedsline, længde 1,3 m 159,72 kr
123-6174 Sikkerhedsline, længde 1 m 159,72 kr

Protecta sikkerhedsliner
• Flettet sikkerhedsline fra Protecta
• Velegnet som forbindelseskomponent i faldsikringssystemer
• Fremstillet af polyamid, med identifikationstråd og 

identifikationsmærke
• Diameter 10,5 mm - fås 

i forskellige længder
• Brudstyrke 2.200 daN

918-2460 Sibille TP12EC-redningskrog 1,5 m 771,12 kr

DBI-Sala helkropsseler
• Værktøj til at redde tilskadekomne fra 

spændingsområder op til 45 kV
• Den tilskadekomne kan gribes i taljen for 

at bringe personen til et sikkert område
• Testspænding ved 300 mm: 100 kV
• Isoleret stav, med en krog fremstillet 

af et 18 x 150 mm stålrør

910-3350 Facom 60SLS karabin i rustfrit stål 38,95 kr

Facom sikkerhedskarabin
• Rustfrit stål med fremragende 

korrosionsbestandighed
• Hurtig, let montering/

demontering
• Ikke blokerbar lås - 

for nem adgang
• Til sikring af værktøj 

og udstyr ved 
arbejde i højden

217-5621 Helkropssele med automatiske spænder, 
størrelse S, → 140 kg 

1.559,42 kr

217-5622 Helkropssele med automatiske spænder, 
størrelse M, → 140kg 

1.559,42 kr

217-5624 Helkropssele med automatiske spænder, 
størrelse L, → 140kg 

1.304,07 kr

217-5627 Helkropssele med automatiske spænder, 
størrelse XL, → 140kg 

1.782,32 kr

Petzl Newton Easyfit helkropssele
• En lang række seler fra EasyFit-serien af   Petzl Newton
• Vesten bevarer bæltets form, sternal automatisk 

FAST-spænde og bensløjfe
• Hurtig og nem at tage på, egnte til 

kropsstørrelser fra 165 til 185 cm
• Hoftebælte: 70 til 93 cm, 

bensløjfe: 47 til 62 cm
• egenvægt: 1,3 kg

104-0892 Honeywell-sikkerhedsline, 2 m 1.367,27 kr

Honeywell sikkerhedsline
• PSS Turbo-lite selvoprullende stofredningsline, 2 m 

Yderhus fremstillet af stødsikker nylon
• Bremsesystem i rustfrit stål
• Vectram-bånd: 1,5 x 25 mm

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/faldsikring/faldsikring-seler-veste/?searchTerm=dbi%20sala%20faldsikringsudstyr&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/faldsikring/sikkerhedsreb/?searchTerm=protecta%20sikkerhedsreb&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/p/faldsikringssaet/9182460/?cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/p/safety-carabiners/9103350/?&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/faldsikring/faldsikring-seler-veste/?searchTerm=petzl%20faldsikring%20-%20seler%20%26%20veste&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/faldsikring/faldblokke/?searchTerm=honeywell%20faldblokke&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-PPE_Site
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793-2774 Bæreevne 1,6 m / 3 kg 481,40 kr
793-2777 Bæreevne 1,6 m / 2 kg 422,22 kr
793-2771 Bæreevne 1,6 m / 1,2 kg 422,22 kr

RS PRO værktøjsophæng
• Ophængning til værktøj 
• Brug til arbejdspladsoptimering, 

håndværktøj altid inden for rækkevidde
• Kan også bruges som faldsikring 

til værktøj

910-3338 LAN1.2 værktøjssnor, → 6 kg 215,53 kr
910-3331 LAN-WRT1.2 værktøjssnor  → 6 kg 213,14 kr
910-3347 CT-ACC2M bæltering, → 4 kg 154,93 kr

Facom værktøjssnore
• Værktøjssnor 
• Med to kroge i rustfrit stål hver med en skruelås
• Modstår ekstreme temperaturer og arbejdsforhold
• Til fastgørelse af værktøj og udstyr til bæltet 

eller håndleddet ved arbejde i højden

151-2996 Værktøjssnor 1,4 m / → 2 kg 172,16 kr
151-2995 Værktøjssnor 1,4 m / → 4,5 kg 164,42 kr
707-7293 Værktøjssnor, stor 34,65 kr
707-7296 Værktøjssnor, middel 33 kr

RS PRO værktøjssnore 
• Uundværligt arbejdsudstyr til arbejde i højden
• Ved valg af værktøjssnor skal der tages hensyn til bærevægten

151-2984 E3150 hjemholder, → 0,9 kg 59,02 kr
151-2985 E3155 hjemholder, → 0,9 kg 59,02 kr

Hjelmholder i plast
• Elastisk sikkerhedshjemsnor med spænde
• Beskytter sikkerhedshjelmen fra at falde

910-3177 Facom SLS bidetang, 160 mm 311,45 kr
910-3186 Facom SLS bidetang, 200 mm 400,22 kr

Højdesikre bidetænger
• Kraftfulde bidetænger med to-komponent håndtag
• Fremstillet i krom-vanadiumstål til bløde og hårde tråde
• Sikkerhedssystem, til brug i store højder

910-3221 Facom-låsetang, 230 mm 480,07 kr
910-3224 Facom-låsetang, 250 mm 485,20 kr

Højdesikre låsetænger
• Hurtigt og brugervenligt Facom-værktøj
• Med SLS-lukning, for at beskytte mod fald
• Håndtag til hurtigt skift af spændbredde

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/handvaerktoj/vaerktojssaet-og-vaerktojsopbevaring/balanceophaeng/?searchTerm=rs%20pro%20balanceoph%C3%A6ng&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/faldsikring/faldsikring-vaerktojer/?searchTerm=facom%20faldsikring%20-%20v%C3%A6rkt%C3%B8jer&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/faldsikring/faldsikring-vaerktojer/?searchTerm=rs%20pro%20faldsikring%20-%20v%C3%A6rkt%C3%B8jer&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/personlige-vaernemidler-arbejdstoj/faldsikring/faldsikring-vaerktojer/?applied-dimensions=4294429768&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/handvaerktoj/taenger-og-bidetaenger/bidetaenger/?searchTerm=facom%20bidet%C3%A6nger&applied-dimensions=4294296837&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/handvaerktoj/taenger-og-bidetaenger/taenger/?applied-dimensions=4294300802,4294247651,4293190909&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
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201-0210 RS-8806S IR-termometer, → 60°C 472,40 kr

RS-8806S IR-termometer
• Præcis, berøringsfri temperaturmåling i °C eller °F
• Yderhus- og overfladetemperatur kan også vælges
• Opbevaring af de sidste 32 målinger
• Måleværdilagring og 

automatisk slukning
• Skærmopløsning 0,1 °C

202-0774 RS PRO-ansigtsscanner med IR-termometer 6.873,52 kr

RS PRO adgangskontrolsystem
• Intelligent døråbnersystem med 

termisk billedkamera fra RS PRO
• Til applikationer inden 

for adgangskontrol, kan 
anvendes på kontorer, skoler 
og forretningslokaler

• Teknologien er baseret på 
påvisning af kropstemperatur

201-7846 BARTH Persontæller PC-10 9,555,70 kr

Barth Persontæller
• Persontæller med lyskryds og lydgiver
• Adgangsovervågning for at beskytte 

kunder og medarbejdere
• Kontrol af tilstrømning og persontrafik i lokaler
• Maksimalt antal personer kan nemt indstilles via berøring
• Hurtig opsætning på mindre end 5 minutter
• Ideel til detailhandel, catering, apoteker og serviceudbydere

710-5212 4-cifret Tæller, 65 x 39 x 46 mm 53,24 kr
710-5216 4-cifret Tæller, 65 x 39 x 53 mm 122,06 kr

Mekaniske håndholdte tællere
• Mekaniske 4-cifrede håndholdte tællere
• Også velegnet til bordmontering
• Til overvågning af trafikstrømme fra fodgængere, besøgende, 

passagerer eller køretøjer

125-2265 Testo 865 - termisk kamera, 160 x 120 Pixel 8.021,97 kr
125-2266 Testo 868 - termisk kamera, 160 x 120 

pixel, app 
12.277,87 kr

125-2267 Testo 871 konstruktionsdiagnosesæt - 
smart skimmelsæt 

16.373,17 kr

125-2268 Testo 872 termisk kamera, 320 x 240 pixel, 
app, laser 

22.106,59 kr

Termiske kameraer
• Kombiner alle vigtige funktioner til termografiske 

målinger af høj kvalitet til en overkommelig pris
• Nøjagtig, hurtig, pålidelig og robust nok 

til at modstå den hårde daglige brug
• Meget god billedkvalitet
• Stort temperaturmålespektrum 

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/p/termometre-ir/2010210/?cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/test-og-maleudstyr/temperatur-test-og-maling/termiske-kameraer/?searchTerm=testo+Termiske+kameraer&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/p/thermal-imaging-cameras/2020774/?cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/p/counters/2017846/?cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/processtyring/taellere/?searchTerm=rs%20pro%20t%C3%A6llere&applied-dimensions=4294529770&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
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200-3705 CF-02 Relætester til brug i biler 321,20 kr
200-3704 RT-05 Strømtester til brug i biler 123,66 kr
144-5338 MT-6600 Miltifunktionel tester 4.817,52 kr
177-9342 MT-6600 Elinstalltionstester og 

klemmemåler 
6.123,28 kr

Multifunktionelt testudstyr
• Multifunktionel installationstester til forskellige anvendelser
• Modellerne CF og RT til brug i biler, ledninger og relæafprøvning
• MT-6600 modeller til selektiv spændingsmåling 

mellem L-N, L-PE og N-PE
• Testspænding 1.000 V, kontinuitetsteststrøm 1 mA
• Se venligst RS Online for komplette data 

136-5807 PROFITEST MXTRA M500V 
installationstester 

21.640,85 kr

136-5806 PROFITEST MXTRA M520P 
installationstester 

19.263,97 kr

899-8205 PROFITEST INTRO M503B installationstester 13.402,07 kr
899-8208 PROFITEST INTRO M520T installationstester 8.013,94 kr
867-5627 MASTER PROFI M520R installationstester 15.658,50 kr

GMW multifunktionelt testudstyr
• Multifunktionel installationstester af PROFITEST-serien 

fra Gossen Metrawatt
• Meget præcis, alsidig måleinstrument 

til brug i alle 3-fasede AC-systemer
• Kontrolsløjfe og linieimpedansmåling
• Måling af isolationsmodstand, 

lavpunktsmodstand og 
jordmodstandsmåling

• Alle data og oplysninger 
kan findes på RS Online

123-3247 IVP-1 spændingsdetektor, → 1.000 Vac 105,35 kr
161-1627 VP-2 spændingsdetektor, → 1.000 Vac 57,33 kr
375-5422 Magnetfeltdetektor, → 1.000 Vac 278,48 kr
141-1996 Magnetisk feltdetor, ATEX 438,68 kr

Spændingstester & magnetisk feltdetektorer
• Kontaktløs spændingstester i høj kvalitet
• Til detektering af vekselstrøm i kabler, stikkontakter
• VP-2 viser også skærmstråling
• Kontaktløse detektorer angiver magnetfelter ved at belyse spidsen
• Til veksel- og jævnstrømsfelter samt permanente magneter
• Lille magnet i penhætten til funktionstest

205-0093 DT-9230 spændingstester, → 600 Vac/dc 390,74 kr
124-1961 IVT-10 spændingstester, → 750 Vac/dc 427,44 kr
124-1962 IVT-20 spændingstester, → 750 Vac/dc 615,42 kr

RS PRO spændingstestere
• To-polet spændingsdisplay 

og kontinuitetstest
• For hurtige og nøjagtige 

resultater ved test af kredsløb
• Kombinerer funktion og 

alsidighed, et must have for 
ethvert elektrikerværktøjssæt 

123-3220 IIT1500 isolationstester 20 GΩ 2.303,33 kr
917-6308 IIT2010 isolationstester 9,5 GΩ 18.798,23 kr

RS PRO isolationstestere
• Stort baggrundsbelyst LCD-display
• Praktisk sammenligningsfunktion god/dårlig
• Påvisning af DC / AC spænding, med 

højfrekvent undertrykkelse
• Isolationstest: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1.000 V 
• Sikkerhedsvurdering Cat. IV 600 V
• Alle data og andre enheder kan findes på RS Online

144-5339 ET5300 LED jordmodstandsmåler, → 2kΩ 934,61 kr
123-2238 IET1700 LCD jordmodstandsmåler, → 4kΩ 1.687,18 kr

RS PRO jordmodstandsmålere
• Digitale jordmodstandsmålere fra RS Pro, 3-polet
• Stort baggrundsbelyst display til nem aflæsning af displayet
• Min/max og hold -funktion med datalagring
• Automatisk nulpunktsindstilling
• Til test af jordmodstanden for motorer, 

generatorer, kabler og koblingsudstyr

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/test-og-maleudstyr/elektrisk-test-og-maling/elinstallationtestere/?searchTerm=rs%20pro%20Elinstallationtestere&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/test-og-maleudstyr/elektrisk-test-og-maling/elinstallationtestere/?searchTerm=gossen%20metrawatt%20Elinstallationtestere&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/test-og-maleudstyr/elektrisk-test-og-maling/beroringsfri-spaendings-og-magnetfelts-detektorer/?searchTerm=rs%20pro%20Ber%C3%B8ringsfri%20sp%C3%A6ndings-%20og%20magnetfelts-detektorer&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/test-og-maleudstyr/elektrisk-test-og-maling/spaendingstestere/?searchTerm=rs%20pro%20sp%C3%A6ndingstestere&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/test-og-maleudstyr/elektrisk-test-og-maling/isolationstestere/?searchTerm=rs%20pro%20Isolationstestere&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/test-og-maleudstyr/elektrisk-test-og-maling/jordmodstandsmalere/?searchTerm=rs%20pro%20Jordmodstandsm%C3%A5lere&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
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ELEKTRISK TEST OG MÅLING  

187-6163 FLUKE ii900 lækagedetektor sonisk kamera 133.639 kr
175-8013  FLUKE DS703 videoskop 15.349 kr

Fluke inspektionskameraer
• Identificer hurtigt svage punkter 

med industrikameraer fra Fluke
• Gør mere med de samme 

luftkompressorer - Forsink investeringen 
i en ekstra kompressor

• Sørg for det korrekte lufttryk 
for dit pneumatiske udstyr

• Med DS703 videoscope 
kan du registrere fejl i 
nøglehulsprincippet gennem 
en Ø 8,5 mm x 1,2 m sonde

• Lavere driftsomkostninger 
ved at reducere 
lækagedetektionstiden

201-2099 FLUKE PTi120 termisk kamera + T6-1000 6.711 kr
206-6116 TIS20+ MAX termisk kamera -20 → +400 °C 11.199 kr
198-1145 TiS60+ termisk kamera -20° → +400 °C 26.499 kr
186-4696 Ti401 PRO termisk kamera -20 → 650 °C 58.499 kr
171-6857 Ti480 PRO termisk kamera -20° → 1.000 °C 76.999 kr

Fluke termiske kameraer
• Professionelt, højtydende vedligeholdelsessæt 

bestående af et kamera i lommeformat termisk 
kamera og en T6-1000 elektrisk tester

• Forskellige termiske billedkameraer til omfattende 
fejlfinding og forudsigende vedligeholdelse

• Mulighed for realtidskommunikation 
via smartphone og 
Fluke Connect

136-5784 FLUKE 1736, 4-Kanal Power Logger 25.755 kr
900-9986 FLUKE 1738, 4-Kanal Power Logger 36.940 kr
179-7957 FLUKE MDA-550, 4-Kanal Oscilloskop 51.533 kr

Fluke strømforsyning/energimåling
• Tre-faset effektlogger til grundlæggende 

kvalitetsundersøgelser af effekt og energi
• Med Fluke Connect mobilapp og desktop-

softwarekompatibilitet til udsendelser i realtid
• Analysator til motordrev med 500 MHz oscillator
• Sparer tid ved opsætning og fejlfinding af frekvensomformere
• Test og trin-for-trin måling af de vigtigste motorparametre

705-1941 FLUKE 365 tangmeter, 200 A 2.271 kr
765-3660 FLUKE 325 tangmeter, 400 A 2.127,95 kr
905-5911 FLUKE 374 FC tangmeter, 600 A 3.193 kr
905-5914 FLUKE 376 FC tangmeter, 1.000 A 4.455 kr

Fluke tangmetre
• Fluke 320, 360 og 370-seriens tangmeter
• Certificerede instrumenter til 

indsamling af en lang række 
måleværdier til avanceret fejlfinding

• Serie 370 FC-enheder logger og 
sender sporadiske fejl til mobile 
enheder via Fluke Connect-appen

189-3830 FLUKE T6-1000 KIT2, spændingstester 2.072 kr

Fluke spændingstestere
• FLUKE T6-1000 måler spændinger op til 1.000 

Vac / 200 A med FieldSense-teknologi
• Tangmetermåling uden åbning af kredsløb eller kontakt 

med strømførende dele
• Den topolede T150-tester er 

uundværlig for elektrikere
• Ekstremt robust og let at bruge, 

med en række funktioner

447-7707 Fluke 789 multifunktions-kalibrator 10.052 kr
325-4777 Fluke 705 strømsløjfekalibrator 6.641 kr

Procesovervågning med Fluke
• Flukes præcise og pålidelige 

tangmerere og kalibratorer
• Signalmålinger i området 4 til 20 

mA uden at bryde sløjfen
• Indtastning og simulering af signaler 

imellem kontrolelementer
• Opløsning og følsomhed på 0,01 mA
• Måling af mA -signaler for 

analoge indgange / udgange 
på PLC og styresystem

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/p/ultrasonic-leak-detectors/1876163/?cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/test-og-maleudstyr/temperatur-test-og-maling/termiske-kameraer/?searchTerm=fluke%20termiske%20kameraer&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/test-og-maleudstyr/dataopsamling-og-datalogning/dataloggere/?searchTerm=fluke%20dataloggere&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/test-og-maleudstyr/elektrisk-test-og-maling/tangmetre/?searchTerm=fluke%20tangmetre&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/test-og-maleudstyr/elektrisk-test-og-maling/spaendingstestere/?searchTerm=fluke%20sp%C3%A6ndingstestere&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/test-og-maleudstyr/elektrisk-test-og-maling/multifunktions-kalibratorer/?applied-dimensions=4294966315&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
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GRUPPETAVLER OG TILBEHØR  

811-1892 1-række 268,72 kr
811-1868 2-række 459,36 kr
811-1870 3-række 683,28 kr
811-1874 4-række 997,60 kr

Gruppetavler MISTRAL65
• Komplet og alsidig serie af gruppetavler 

til industrielle, kommercielle 
eller private applikationer

• De opfylder konsekvent den høje 
beskyttelsesgrad IP65 og er testet 
i henhold til IEC 60670-1 / -24

• Dørens åbningsvinkel 180 grader 

746-7393 280 x 210 x 130 mm 710,30 kr
746-7396 400 x 300 x 165 mm 1.072,61 kr
746-7390 400 x 300 x 195 mm 1.117,59 kr
746-7400 500 x 400 x 175 mm 1.434,57 kr
746-7403 600 x 400 x 200 mm 1.585,13 kr

Vægbokse
• Yderst slagfast 

IP65-vægboks
• 200° døråbningsvinkel
• Lysegrå RAL 7035

301-2084 25 x 30 mm 417,56 kr
301-2090 25 x 60 mm 599,60 kr
301-2107 40 x 40 mm 570,13 kr
301-2113 40 x 60 mm 760,20 kr
301-2129 50 x 50 mm 709,29 kr
301-2135 60 x 60 mm 768,23 kr

Kabelkanaler
• Kabelkanaler i PVC med tildækning
• Konstruktion med lukkede slidser, slidsbredde 8 mm
• Levering af 8 dele, hver med en længde på 2 m

467-416 1 meter 172,36 kr
742-4138 2 meter 229,02 kr

DIN montageskinne
• DIN-skinner i stål, i forskårne længder
• TS35 7,5 mm x 35 mm
• Versioner uden huller tilgængelige på RS Online

521-4737 5SJ6110-6KS, 10 A 95,56 kr
521-4866 5SJ6113-6KS, 13 A 95,56 kr
521-4759 5SJ6116-6KS, 16 A 67,85 kr
521-4664 5SJ6120-6KS, 20 A 99,57 kr

Automatsikringer (MCB’ere) type B
• Enkeltpolede Sentron-miniafbrydere
• Med hurtigkobling 230/400V 6kA
• Udløserkarakteristik-klasse: B
• Dybde 70 mm
• Skruefri udgangsterminaler

521-4800 5SJ6110-7KS, 10 A 181,48 kr
521-4816 5SJ6113-7KS, 13 A 181,48 kr
521-4822 5SJ6116-7KS, 16 A 171,04 kr

Automatsikringer (MCB’ere) type C
• Enkeltpolede Sentron-automatsikringer
• Med hurtigkobling 230/400V 6kA
• Udløserkarakteristik-klasse: C
• Dybde 70 mm
• Skruefri udgangsterminaler

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/sikringer-stikkontakter-automatsikringer/gruppetavler-tilbehoer/gruppetavler/?searchTerm=abb%20gruppetavler&applied-dimensions=4292007910&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/kabinetter-og-serverracks/kabinetter/vaegbokse/?searchTerm=rs+pro+v%C3%A6gbokse&applied-dimensions=4294866112,4294251083,4294252581&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/kabler/kabelinstallationsroer-kanaler-foering/kabelkanaler/?searchTerm=rs+pro+kabelkanaler&applied-dimensions=4294879661&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/kabinetter-og-serverracks/dele-til-kabinetter-og-rack/din-skinner/?searchTerm=rs+pro+din-skinner&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/sikringer-stikkontakter-automatsikringer/kredslobsbeskyttelse-og-effektafbrydere/automatsikringer-mcbere/?searchTerm=siemens+automatsikringer+(MCB%27ere)&applied-dimensions=4291031254,4294207307,4294565161&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/sikringer-stikkontakter-automatsikringer/kredslobsbeskyttelse-og-effektafbrydere/automatsikringer-mcbere/?applied-dimensions=4294964942,4294207307&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
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INSTALLATIONSTEKNIK  

124-7726 5SV3311-6, 2-polet 16 A / 30 mA 987,69 kr
124-7727 5SV3312-6, 2-polet 25 A / 30 mA 649,63 kr
124-7737 5SV3612-6, 2-polet 25 A / 300 mA 771,68 kr
124-7738 5SV3614-6, 2-polet 40 A / 300 mA 835,12 kr
124-7733 5SV3344-6, 4-polet 40 A / 30 mA 289,10 kr
124-7741 5SV3644-6, 4-polet 40 A / 300 mA 819,06 kr
124-7743 5SV3646-6, 4-polet 63 A / 300 mA 1.244,65 kr

RCCB’er til boliger
• RcD’ere - fejlstrømsafbrydere fås 

i flere typer og designs
• Type A - udløses både med 

sinusformede AC-reststrømme og med 
pulserende DC-reststrømme

• Anvendes hovedsageligt til enfaset 
belastning med elektriske komponenter 
i strømforsyningsenheden

187-5262 5SV6016-7KK10, 2-polet 10 A 1.421,31 kr
187-5263 5SV6016-7KK13, 2-polet 13 A 1.421,31 kr
187-5251 5SV6016-7KK20, 2-polet 20 A 1.169,17 kr
187-5249 5SV6016-7KK25, 2-polet 25 A 1.589,94 kr
187-5250 5SV6016-7KK32, 2-polet 32 A 1.589,94 kr

Forebyggende brandsikring
• Tredje generation af produkter til 

forebyggende brandsikring
• Til installation i nye bygninger og til 

eftermontering i eksisterende bygninger
• Med en integreret miniatureafbryder i kun 

et modul - sparer du 50 procent plads
• Siemens-patenteret SIARC-teknologi

388-2833 10x6 mm² & 2x16 mm² & holder 654,28 kr
388-2855 10x6 mm² & 2x16 mm 372,05 kr
388-2861 10x6 mm² & 1x35 mm 525 kr

DIN-Skinneklemmer
• Til tilslutning af kabler med samme potentiale
• Anvendes i forbindelsesbokse og switchpaneler
• Hver terminal er forbundet internt
• Nominel strøm i henhold til kabeltværsnit: 6 mm 

(16 A), 16 mm (100 A), 35 mm (170 A)

207-3024 Enkelt stik 16 A grøn, VPE á 5 dele 348,50 kr
201-3848 Enkelt stik 16 A grå, VPE á 5 dele 348,50 kr
201-3754 Dobbelt fatning 16 A grøn, VPE á 2 dele 501,88 kr
201-3947 Dobbelt fatning 16 A grå, VPE á 2 dele 501,88 kr

DIN skinnekontakter 
• Push-in fjederforbindelse
• Parringsflade CF
• Nominel spænding 250Vac, nominel strøm 16A
• Dobbelt stikkontakt med lysindikator

776-0948 1 rulle med 250 dele, 25 x 25 mm 109,53 kr
776-0967 1 pose med 250 dele, 25 x 25 mm 231,10 kr
776-0945 1 dele, 150 x 150 mm 30,43 kr

Fareadvarselsskilt
• Advarsel om elektrisk spænding
• Vinylmateriale for øget robusthed
• Selvklæbende
• Blegner ikke med tiden

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/sikringer-stikkontakter-automatsikringer/automatsikringer/rcdere-fejlstromsafbrydere/?applied-dimensions=4294964942&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/sikringer-stikkontakter-automatsikringer/kredslobsbeskyttelse-og-effektafbrydere/automatsikringer-mcbere/?searchTerm=siemens%20AFDD&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/stik-klemmer-og-terminaler/klemmeraekker/din-skinneklemmeraekker/?searchTerm=rs+pro+DIN-skinneklemmer%C3%A6kker&applied-dimensions=4294879039&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/stik-klemmer-og-terminaler/lysnetstik-og-dc-stik/netstik-og-stikkontakter/?applied-dimensions=4294382269,4294530883,4294565202&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/sikkerhed-pa-arbejdspladsen/sikkerhedsskilte/advarselsskilte/?searchTerm=rs+pro+Advarselsskilte&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
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LUFTSKVALITETSMÅLERE  

161-2897 Testo 160 IAQ Wi-Fi luftkvalitetsmåler 4.175,60 kr
176-5580 Testo 440dP ComboKit 1, med rotor + 

temperatursensor 
10.960,95 kr

176-5581 Testo 440dP ComboKit 2, flowmåling med 
Bluetooth 

11.763,95 kr

176-5575 Testo 440 Kit CO₂ luftkvalitetsmonitor med 
Bluetooth 

5.661,15 kr 764-4395 Testo 830-T2 infrarødt termometer 12:1, bis 
+400°C 

658,46 kr

764-4408 Testo 830-T4 infrarødt termometer 30:1, bis 
+400°C 

995,72 kr

292-307 Testo 810 infrarødt termometer 6:1, til +300°C 594,22 kr
777-0453 Testo 104 infrarødt termometer 10:1, til +250°C 923,45 kr

Infrarødt termometer
• Temperaturmåler til hurtig, berøringsfri 

måling af overfladetemperatur
• Enkel temperaturmåling selv i dynamiske processer 

eller på svært tilgængelige steder
• Pålidelig temperaturmåling til en lav pris

851-3469 Testo 184 T3 temperatur-datalogger 835,12 kr
851-3450 Testo Saveris 2-T2 WiFi-datalogger 409,53 kr
851-3450  Testo 184 T2 temperatur-datalogger 1.300,86 kr

Temperaturdatalogger
• Til problemfri dataovervågning i overensstemmelse 

med GxP, 21 CFR Part 11, HACCP og EN 12830
• Alt i en logger: PDF-måledata, konfigurationsfil, 

kalibreringscertifikat og betjeningsvejledning
• Umiddelbar oprettelse af en PDF -rapport 

direkte efter tilslutning til computeren
• Automatiseret dørkontakt og temperaturovervågning 

med tilslutningsbare 
sensorer (ekstraudstyr)

292-363 Testo 540 lysmåler, 99.999 lux 979,66 kr

Lysmålere
• Lysstyrkemåler til kontrol af det 

omgivende lys i lommestørrelse
• Innovativ måleteknologi, 

måleområde 0 → 99999 lux
• Min/Maks. hukommelsesfunktion
• Leveres med løfteslynger, bælteholder, 

beskyttelseskappe, batterier 
og betjeningsvejledning

905-5876 Strøm-spændingsdetektor Testo 755-2 1.308,89 kr
905-5866 Testo 750-1 - spændingsdetektor 353,32 kr
905-5879 Testo 750-3 - spændingsdetektor 762,85 kr

Spændingsdetektorer
• Strøm-spændingsdetektor til både 

AC- og DC-spænding
• Til næsten alle daglige elektriske 

måleopgaver uden behov for at skifte
• Spændingsdetektor med allround display
• Takket være den unikke belysningsteknologi 

er de målte værdier tydeligt 
synlige fra alle positioner

106-5304 IM-502 - Luftkvalitetsmonitor 1.996,90 kr
174-9558 RS-5322 - Luftkvalitetsmonitor 2.253,30 kr
174-6575 RS-9680-partikeltæller 1.363,98 kr

RS PRO luftkvalitetsmonitorer
• Forskellige målinger af luftkvalitet fra RS PRO
• Topmoderne teknologier til måling 

og overvågning af partikler, 
temperatur og fugtighed

• Stort display til letlæseligt 
display, afhængigt 
af enheden med 
intern hukommelse

• Ideel til overvågning 
af luftkvaliteten

Luftkvalitetsmålere
• Højpræcisionsudstyr til luft- og klimamålinger
• Smart Probes klimasæt til ventilationssystemer, 

med smartphone-betjening
• Afhængigt af udstyret til målingen af luftkvalitet, 

CO₂-koncentration, fugtighed, lufttemperatur 
og atmosfærisk tryk

• Enkel parameterisering 
til måling af 
volumenstrømmen

 
 

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/test-og-maleudstyr/miljo-test-og-maling/luftkvalitetsmaler/?searchTerm=testo+Luftkvalitetsm%C3%A5ler&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/test-og-maleudstyr/temperatur-test-og-maling/termometre-ir/?searchTerm=testo+Termometre+-+IR&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/test-og-maleudstyr/miljo-test-og-maling/luftkvalitetsmaler/?searchTerm=rs%20pro%20luftkvalitetsm%C3%A5ler&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/test-og-maleudstyr/dataopsamling-og-datalogning/dataloggere/?searchTerm=testo+dataloggere&applied-dimensions=4294875248&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/p/light-meters/0292363/?cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/test-og-maleudstyr/elektrisk-test-og-maling/spaendingstestere/?searchTerm=testo%20Sp%C3%A6ndingstestere&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
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UPS - STRØMFORSYNINGER  

201-0845 SMC1000I-2UC 5.612,97 kr
201-0846 SMC1500I-2UC 7.138,67 kr
201-0844 SMC1500IC 5.532,67 kr
201-0843 SMC1000IC 4.167,57 kr

Smart-UPS strømforsyning
• Intelligent og effektiv nødstrømsforsyning med skalerbar driftstid
• Ideel til servere, POS-systemer, medicinsk- og netværksudstyr
• Driftstilstand, hvor ubrugte elektriske komponenter 

slukkes, når strømforsyningsforholdene er gode

741-8726 UPS500S grundlæggende enhed 5 kWs 2.658,33 kr
668-0532 DC-USV-modul 24 V / 40 A 3.364,57 kr
473-1045 DC-USV-modul 24 V / 6 A 1.184,21 kr
499-9601 UPS500S grundlæggende enhed 2,5 kWs 2.874,74 kr

SITOP DC-USV strømforsyning
• Beskyttelse mod strømsvigt i sekunder 

eller op til en varighed på flere timer
• Uafbrydelige strømforsyninger med 

kondensatorer eller batterier
• Versioner med eller uden USB-interface 

665-7851 Buffermodul - QUINT-BUFFER/24DC/20 2.098,72 kr
665-7918 QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/40 2.469,14 kr
739-7878 QUINT-DC-UPS/24DC/20 4.030,42 kr
505-5421 MINI-DC-UPS/12DC/4 2.325,49 kr

QUINT USV strømforsyning
• UPS -løsninger til ethvert behov og enhver 

anvendelse: Anvendelse i industrien, 
bygningsautomatisering eller teknik samt 
forsyning af AC- og DC -belastninger

• Pladsbesparelse: Plug-&-play løsning 
integrerer strømforsyning eller energilagring

• Fleksibel takket være det modulære 
system: Til belastningsstrømme på op til 
40 A og buffertider på op til flere timer

• Fuld udnyttelse af energiindholdet: 
Processer og applikationer vil fortsat 
blive leveret så længe som muligt

779-4058 APC-erstatningsbatteri nr. 43 481,72 kr
689-9064 APC-erstatningsbatteri nr. 7 2.248,32 kr
689-9058 APC-erstatningsbatteri nr. 48 1.124,12 kr
689-9049 APC-erstatningsbatteri nr. 2 3.846,37 kr

Tilbehør til UPS
• Udskiftelige batterier under driften
• Udviklet udelukkende til APC UPS-systemer og fuldt 

kompatibel med det intelligente batteristyringssystem
• Sikrer en uafbrudt strømforsyning for at beskytte 

systemerne under et batteriskift

597-835 NP genopladeligt blybatteri12 V / 7 Ah 216,17 kr
597-841 NP genopladeligt blybatteri12 V / 12 Ah 467,75 kr
707-4966 NP genopladeligt blybatteri12 V / 8.5 Ah 377,01 kr
613-0854 RE genopladeligt blybatteri12 V / 7,3 Ah 423,18 kr

Genopladelige blybatterier
• NP-serie batterier sætter standarden for kvaliteten for batterier
• Næsten vedligeholdelsesfrie med en perfekt forseglet 

konstruktion og rekombination af gasser i cellen
• VRLA-batterier i RE-serien med lave selvafladningshastigheder kan 

opbevares i lange perioder uden permanent tab af kapacitet
• Forventet batterilevetid er 3-5 år.

537-5488 Genopladeligt blybatteri 12 V / 7 Ah 169,27 kr
686-7253 Genopladeligt blybatteri 12 V / 5 Ah 147,35 kr
537-7305 Genopladeligt blybatteri 12 V / 12 Ah 334,69 kr

Genopladelige blybatterier
• Til brug i en række brancher samt generelle applikationer
• Ideel til UPS (uafbrudte strømforsyninger) og nødsystemer
• Lang levetid
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287-7385 Håndsledsrem 1,8 m med kabel-trykknap 10 mm 176,98 kr
287-7379 Håndsledsrem 1,8 m med bananstik med klemme 175,38 kr
392-163 Antistatisk håndsledsrem 56,69 kr
287-7414 Kabel 1,8 m med bananstik med klemme 184,06 kr

ESD jordningshåndledsremme
• Håndledsrem i henhold til EN 61340-5-1
• Pålidelig metode til statisk afledning
• Justerbar håndledsrem til alle størrelser
• 1 MOhm sikkerhedsmodstand
• Spiralkabler i forskellige længder og forbindelser

273-6717 ESD-jordningsloddeledning med 2 x trykknapper 1,8 m 108,58 kr
129-4874 ESD-jordningsloddeledning med 2 x trykknapper 2 m 126,12 kr
798-9335 ESD-jordningsloddeledning med ringøje og trykknap 450cm 151,69 kr
273-6701 ESD-jordningsloddeledning med trykknap + bananstik/krokodille 1,8 m 113,90 kr

ESD-kabler
• Modstand 1 MOhm
• Forskellige længder til rådighed
• Versioner med trykknap 10mmm på bananstik / ringøje eller trykknap
• I henhold til EN 61340-5-1

392-141 ESD-rackforbindelsespunkt 65,56 kr
287-7559 ESD-jordforbindelsesstik, 1MΩ 344,73 kr
287-7492 ESD-jordforbindelsesstik 3 x 10 mm, 1 MΩ 213,60 kr
291-9596 10 mm trykknap, 100 dele 430,02 kr

ESD jordingstilbehør
• Jordingskasser og -moduler samt kabler til arbejdspladsen
• Til beskyttelse af elektroniske komponenter i henhold til EN 61340-5-1
• Med 1 MOhm sikkerhedsmodstande

815-7012 Film 0,025 x 500 mm x 300 m, pink 400,17 kr
356-2315 Film 4 x 500 mm x 50 m, pink 322,91 kr
356-2157 Film 4 x 1.500 mm x 50 m, pink 756,90 kr
815-3474 Skumpolstring 6 mm x 1 x 1 m, sort 354,44 kr

ESD-skum og emballage
• Antistatisk strækfilm lavet af dissipativ film 

med en tykkelse på 25 mikron
• Velegnet til hånd- eller maskinindpakning
• ESD-skum med lav densitet giver beskyttelse 

til følsomme komponenter

466-1643 Arbejdsplads-måtte 3,2 x 600 x 1.200 mm, blå 473,14 kr
787-3114 Arbejdsplads-måtte 2,0 x 600 x 1.200 mm, sort 283,56 kr
466-1659 Arbejdsplads-måtte 3,2 x 600 x 1.200 mm, grå 473,14 kr
787-2102 Arbejdsplads-måtte 3,0 x 600 x 1.200 mm, blå 517,51 kr

ESD-måtter
• Antistatiske måtter i henhold til EN 61340-5-1 ESD
• ESD gummigulvbelægning IEC 61340-2-3
• Let at rengøre, permanent elastisk og afledende
• Materialetykkelse 3 mm
• Med 10 mm trykknap

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/esd-sikring-renrum-og-printfremstilling-pcb/esd-sikring-og-renrum/esd-handledsband-ledninger/?searchTerm=rs+pro+ESD+h%C3%A5ndledsb%C3%A5nd+%26+ledninger&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/esd-sikring-renrum-og-printfremstilling-pcb/esd-sikring-og-renrum/esd-jordingskabler/?searchTerm=rs+pro+ESD+jordingskabler&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/esd-sikring-renrum-og-printfremstilling-pcb/esd-sikring-og-renrum/esd-jording-tilbehor/?searchTerm=rs+pro+ESD+jording+-+tilbeh%C3%B8r&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/esd-sikring-renrum-og-printfremstilling-pcb/esd-sikring-og-renrum/esd-skum-film-pakkemateriale/?searchTerm=rs+pro+ESD+skum+-+film+-+pakkemateriale&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/esd-sikring-renrum-og-printfremstilling-pcb/esd-sikring-og-renrum/esd-sikre-matter/?searchTerm=rs%20pro%20ESD-sikre%20m%C3%A5tter&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site


dk.rs-online.com25

EDS SIKRING OG RENRUM  

550-331 Åben opbevaringsboks 130 x 150 x 240 mm, 
VPE 5 dele 

403,40 kr

550-870 Boks 19 x 77 x 55 mm, VPE 5 dele 140,10 kr
550-325 Åben opbevaringsboks 75 x 165 x 100 mm, 

VPE 5 dele 
187,08 kr

121-8487 Åben opbevaringsboks 182 x 350 x 205 mm, 
VPE 10 dele 

2.061,62 kr

ESD-opbevaringsbokse
• Antistatiske kasser med et lavt ladningsniveau reducerer 

sandsynligheden for beskadigelse af statisk følsomme dele
• Fleksibel løsning til dine opbevaringsbehov
• Specialfremstillet med antistatiske, 

ledende carbonpartikler/fibre

287-7931 ESD-pose pink, 305mm x 406mm, 100 dele 218,61 kr
287-7925 ESD-pose pink, 254mm x 356mm, 100 dele 179,46 kr
356-2359 ESD-pose pink, 130mm x 185mm, 50 dele 284,28 kr
182-8843 ESD-pose sølv, 305mm x 254mm, 100 dele 376,36 kr

ESD Poser & tasker
• En række antistatiske poser designet til at 

beskytte følsomt udstyr mod ESD-skader
• Velegnet til pakning, opbevaring og transport 

af dine ESD-følsomme varer
• Varme- og tryklåsversioner er tilgængelige

681-1235 Måtte 590 x 550 mm + tilbehør 823,61 kr
681-1231 Måtte 380 x 510 mm + tilbehør 1.060,60 kr
145-2123 Måtte 1.200 x 2.400 mm + tilbehør 661,06 kr
787-2111 Måtte 600 x 600 mm + tilbehør 3.583,01 kr

ESD-sæt til mobil brug
• Antistatiske, robuste feltservicesæt i henhold til EN 61340-5-1
• Til arbejde i elektrostatisk beskyttede områder

829-5120 100 x renrumsservietter, klasse ISO4-ISO6 209,74 kr
829-5149 200 x renrumsservietter, klasse ISO4-ISO6 240,75 kr
829-5136 100 x renrumsservietter, klasse ISO6-ISO7 103,15 kr

Renrum og ESD-forbrugsvarer
• Til anvendelser, der kræver enestående 

sugeevne og overlegen styrke
• Ekstremt lav frigørelse af partikler
• God sugeevne
• Slidstærk

103-4052 Støvsuger 497ABG-NO 4.219,95 kr
103-4053 Filter 207,76 kr

ESD-antistatisk støvsuger
• ESD-sikker vakuumstøvsuger 
• Selvstændig enhed til yderst effektiv rengøring 
• Fjerner toner og støv og rengøring af databethandlingsudstyr

126-0264 Ioniserinsapparat, blæserversion IZF10-LP 3.677,90 kr

Ionisator med blæser
• Flowkapacitet: L (460 l/min)
• Udgang: P (PNP udgang)
• Hurtig fjernelse af statisk elektricitet: 1,3 sekunder
• Ion-ligevægt: ±13 V
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240-0553 Optisk røgdetektor, serie 65 585,55 kr
240-0581 Varmedetektor, serie 65 295,83 kr
240-0597 Diodesokkel 94,27 kr

Brand- og røgalarm
• Gennemprøvet måleteknologi sammen med moderne 

materialer og innovativ elektronik-teknologi
• Serie 65-røgdetektorer kan integreres i alarmsystemer, 

når de bruges med en relæfatning
• Stort spændingsområde på 9-33 V DC
• Stort temperaturområde fra -20°C til + 60°C til drift og opbevaring

146-6804  6.520,92 kr

Røgdetektor-testere
• Sikker branddetektor test- og 

vedligeholdelsesudstyr i overensstemmelse 
med internationale standarder

• Billig, bærbar og alsidig

523-156 Tæppe 100 x 100 cm 224,76 kr
523-146 Tæppe 120 x 120 cm 269,73 kr
523-178 Tæppe 180 x 120 cm 381,91 kr

Brandtæpper
• Glasfiber-brandtæppe i henhold til EN 1869: 1997
• Kitemark certificering
• Leveres i en rød, hård plastbeholder til nem vægmontering
• Til lette industrielle anvendelser

734-8823 Dørlukker til branddør 65 kg 303,61 kr
734-8832 Dørlukker til branddør 65 kg 523,15 kr
734-8839 Dørlukker til branddør 100 kg 917,52 kr

Dørlukkere
• Kompakt design
• Justerbar lukkehastighed
• I henhold til EN1154: 1196 + A1: 2002

795-9381 2 x 7,5 W 470 lm, 272 x 296 x 75 mm, IP65 758,88 kr
795-9378 3 W 120 lm, 117 x 350 x 76 mm, IP65 269,14 kr
795-9735 6 W 200 lm, 117 x 352 x 76 mm, IP65 358,41 kr
795-9748 3 W, 60 x 390 x 190 mm, IP20 435,77 kr

LED-nødlys og nødstrømslys
• Robuste og sikre belysningsarmaturer
• Ideel til kommercielle og industrielle anvendelser
• Holdbar og meget modstandsdygtig over for vejr og skader
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309-0422 Førstehjælpskasse SN-CD orange 826,85 kr
309-0416  Førstehjælpskasse QUICK-CD orange 617,24 kr

Førstehjælpssæt
• Førstehjælpsudstyr, baseret på brugerens behov
• Et bredt udvalg 
• Kvalitetsprodukter anerkendt nationalt og internationalt
• Egner sig perfekt til at redde og pleje tilskadekomne mennesker

380-6665 Forbindingsmateriale-påfyldning DIN 13157 231,42 kr
380-6671 Påfyldningsstandard DIN 13 169 495,81 kr

Førstehjælpssæt
• Forskellige førstehjælpssæt
• Opfyld de individuelle krav, hvad enten det er inden for 

industri, administration eller uddannelsesinstitutioner

309-0573 AQUA NIT® Box 4x250 ml øjenskyl 617,66 kr
841-7923 oculav NIT® Box 4x250 ml øjenskyl 646,25 kr
311-7864 AQUA NIT® 250 ml øjenskyl 100,29 kr
841-7914 oculav NIT® 250 ml øjenskyl 117,88 kr

Øjenskyl
• Klar til brug øjenskyl som steril opløsning / sterilt vand
• Fremmedlegemer kan skylles forsigtigt ud
• Temperaturbestandig, ingen forurening, ingen 

vedligeholdelse, ingen vandskift

453-3728 Plasterdispenser aluderm®-aluplast 181 kr
309-0567 Ekstra sæt ekstra plasterbehov, 116 stk 214,56 kr
841-7936 aluplast genopfyldningssæt komplet, 115 dele 158,43 kr
453-3677 aluplast genopfyldningssæt 72 x 25 mm, 30 

dele 
25,62 kr

Plastre til forbrændingssår
• Klæber ikke til såret, flosser ikke, er meget absorberende, åndbart
• Fremmer huddannelse og helbredelse
• Alle aluderm®-aluplast plastre til forbrændingssår 

er individuelt hygiejnisk forseglet
• 

787-3603 85 vandtætte plastre 340,63 kr
787-3619 70 vandtætte plastre 292,60 kr
787-3606 240 plastre 349,55 kr
787-3612 35 plastre med metaldetektor 509,66 kr

Plasterdispenser og sæt
• Dispensere og sæt i forskellige 

størrelser og materialer
• Vandtætte
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742-3040 Håndsæbedispenser, citrusduft, 2 l 193,68 kr
914-8287 Håndrens, tube 250 ml 37,10 kr
460-9106 Håndrens med stel, citrusduft, 750 ml 134,98 kr

Håndrens
• Kraftfuldt og alsidigt rengøringsmiddel
• Fjerner effektivt en lang række vanskelige 

at fjerne forurenende stoffer

201-7831 Station 312mm x 1213mm x 306mm 1.220,56 kr

Desinfektionsstation
• Robust, fodbetjent, uden at berøring med hånden
• Hurtig og let at opsætte

201-7025 Døråbner 83,19 kr

Kontaktløs døråbner
• For at minimere overfladekontakt med 

dørhåndtag, elevatorknapper, tasker og 
• eget mere. 

Lille og kompakt nok til at blive i lommen 
- ideel til at tage med på farten

• Yderst robust, ergonomisk og let 
at desinficere

201-8165 Beskyttelsesskærm, 700 x 600 mm 760,66 kr
201-8166 Beskyttelsesskærm, 1.400 x 600 mm 1.504,02 kr

Beskyttelsesskærme
• Beskyttelsesudstyr designet til renere og 

sikrere miljøer for fødevarer og mennesker
• Fritstående, let at rengøre
• Robust, 5 mm tyk akrylplade 

205-1266 Afstandsassistent, VPE 5 dele 3.131,48 kr

Afstandsassistent
• Enheden udsender et kort hørbart eller vibrerende 

advarselssignal, når en anden bruger nærmer sig 
inden for 2 meter (eller din foretrukne afstand)

• Kan bruges indendørs og udendørs
• Konfigurerbar afstandsindstilling
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829-9069 Vægmontering med gul/sort tape 4,6 m 703,03 kr
829-9075 Vægmontering med gul tape 4,6 m 972,27 kr
829-9078 Vægmontering med sort tape 4,6 m 233,51 kr
829-9062 Barrierestolpe med sort tape 2,8 m 1.080,76 kr

Sikkerhedsafspærringer
• Sikkerhedsbarrierer til brug i farlige områder 

og til køorganisationering
• Til fast eller mobil montage
• Sortimentet omfatter kæder, stolper, spærrebånd, 

robuste og fleksible pullerter og indtrækbare barrierer

503-681 Højde 490 mm 62,87 kr
503-754 Højde 300 mm 109,61 kr
840-0647 Højde 900 mm 289,16 kr
125-2172 Højde 700 mm 267,88 kr

Trafikkegler og sikkerhedskegler
• Robust PVC-kegle med en skridsikker gummipude
• Orange, med hvide reflekterende striber og en sort bund 

669-2898 Tape 471 gul, 33 m 267,32 kr
669-2894 Tape 471 blå, 33 m 267,32 kr
399-7575 Tape 766 sort/gul, 33 m 52,11 kr
669-2876 Tape 471 rød, 33 m 275,67 kr

Markeringstape, vinyl
• Høj fleksibilitet og elasticitet, hurtig og let 

fastgørelse til en lang række overflader
• Modstandsdygtig over for mange opløsningsmidler
• Model 766: til generelle dækningsformål, til lukning 

af runde eller ujævne overflader, til mærkning
• Model 471: Mærkning, sammenbundtning, 

fastholdelse, forsegling og faremærkning

813-4423 Gult advarselsskilt 630 x 300 mm 14,94 kr
813-4445 Advarselsskilt Fare grundet varme overflader 

100 x 100 mm 
14,69 kr

813-4552 Advarselsskilt elektrisk spænding 100 x 100 mm 68,64 kr
898-7160 Advarselsskilt Fare grundet varme overflader 

200 x 200 mm 
175,78 kr

Advarselsskilte
• Advarselsskilte og advarselstegn i henhold til EN ISO 7010
• Advarer effektivt om farer og forhindringer

179-2586 Brug øjenbeskyttelse 26,34 kr
179-2609 Brug høreværn 26,34 kr
305-7728 Brug beskyttelseshandsker 26,34 kr
305-7706 Brug fodbeskyttelse 26,34 kr

Påbudsskilte
• Sikkerhedsskilte uden tekst med en diameter på 200 mm
• Selvklæbende, permanent akrylklæbemiddel
• Lamineret polyester

201-7385 Multisymbolskilt til sikkerhed på stedet BxH 371 
x 262 mm 

160,20 kr

201-7363 Multisymbolskilt til sikkerhed på stedet BxH 
262 x 371 mm 

160,20 kr

201-7330 Gulvmarkeringsskilt, desinficer hænder 120,05 kr
201-1528 Multisymbolskilt Korrekt håndvask BxH 371 x 

262 mm 
120,05 kr

Sikkerhedsplakater
• Multi-symbol skilte fremstillet af PP, uden klæbemiddel
• Gulvmarkeringsskilt H 350 mm B 350 mm, selvklæbende

https://dk.rs-online.com/
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https://dk.rs-online.com/web/c/sikkerhed-pa-arbejdspladsen/sikkerhedsskilte/sikkerhedsplakater/?searchTerm=brady+Sikkerhedsplakater&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
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788-7034 Mikroskruetrækker, sæt med 12 dele 402,86 kr
193-6134 VDE-værktøjssæt, 17 dele 1.089,35 kr
201-2203 Skruetrækker med udskiftelige bit, sæt med 

18 dele 
1.066,71 kr

812-6204 Tool-Check PLUS-skraldesæt, 39 dele 698,13 kr

Wera skruetrækkersæt
• Kraftform skruetrækker fra Wera, med præcisions- og effektzone
• Multi-komponent greb til ergonomisk arbejde
• Mikropræcisionsskruetrækker med roterende hætte, 12 dele
• VDE udskiftelig skruetrækker og multifunktionstang, 

17 stykker i en robust tekstilkasse
• Lange, ikke-isolerede skruebit med Kraftform håndtag, 18 stk
• Praktisk værktøjskontrol PLUS med alle de 

nødvendige bits ved hånden

123-1889 Kompakt W1 elektriker-værktøjssæt, 35 dele 1.134,46 kr
123-1890 Kompakt M1 mekaniker-værktøjssæt, 39 dele 1.392,29 kr
123-1892 Kompakt H1-snedkerværktøjssæt, 41 stk 1.112,28 kr

Wera værktøjssæt 
• Værktøjssæt fra Kraftform Kompakt-serien fra Wera
• Specialværktøj til forskellige arbejdsopgaver
• Ergonomiske multikomponent-håndtag er grundlaget for hvert sæt 

774-6719 Joker Set 4 skraldenøgler, sæt med 4 dele 1.019,17 kr
788-7110 Joker 6000 skraldenøgle, sæt med 11 dele 2.106,36 kr
127-1209 Joker 6001 skraldenøgle, sæt med 11 dele 3.909,61 kr
201-2187 Joker 6003 skraldenøgle, sæt med 11 dele 1.231,16 kr

Wera topnøglesæt
• Fordobling af fastgørelsespunkterne ved at kombinere 

fæsten, der er drejet med 7,5° og den dobbelte sekskant
• Med den smarte fæstegeometri kan skruer 

og møtrikker pakkes hver 15°
• Overfladebehandling af høj kvalitet til et højt 

niveau af korrosionsbeskyttelse
• Med Take it easy værktøjssøgeren - 

farvekodning efter størrelse

193-6159 2go 2 XL værktøjsbeholder, 480 x 350 x 185 
mm 

1.618,77 kr

136-7114 2go 3 værktøjskasse, 330 x 100 x 330 mm 227,73 kr
188-6200 2go 7 høj værktøjskasse, 100 x 100 x 295 mm 275,08 kr

Wera 2go værktøjsbeholder
• Wera 2go værktøjsbeholdersystem 

- hurtigt pakket og ryddet
• Kan konfigureres individuelt for mere mobilitet
• Også ideel til docking af Wera tekstilkasser 

og tasker med velcrozoner
• Forskellige designs, med håndtag eller skulderrem 

Høj modstandsdygtighed over for snit og stik

812-6273 Zyklop 1/4” skraldesæt, metrisk, 28 dele 1.010,26 kr
812-6330 Zyklop 1/4” skraldesæt, tommer, 28 dele 1.031,34 kr
495-423 Zyklop 1/4” skraldesæt, 42 dele 1.935,96 kr
495-417 Zyklop 1/2” skraldesæt, 37 dele 3.189,55 kr

Wera Zyklop Speed   skraldesæt
• Zyklop 1/4 ”og 1/2” skralde-topnøglesæt af 

CrMo-stål til høje arbejdshastigheder
• Frit drejeligt skraldehoved med 5 definerede beslag
• Returvinkel på kun 5 °, fin tand med 72 tænder
• Svinghjulskonstruktion 
• Med Take it easy-værktøjssøgeren: 

Farvekodning efter størrelser

185-895 950/9 Hex-Plus, sæt med 9 dele 218,04 kr
875-7965 950/9 Hex-Plus Multicolor, sæt 9 dele 282,96 kr
638-8312 3950/9 Hex-Plus Stainless, sæt 9 dele 302,69 kr

Wera topnøglesæt
• L-nøglesæt til skruer med indvendig 6-kant
• Større kontaktflade til 20% større momentoverførsel
• Lang arm med kuglehoved til område med lidt plads
• 950/9 Hex-Plus-1,5 til 10 mm, stel forkromet
• 950/9 Hex-Plus Multicolour-1,5 til 8 mm, 

med farvekodede plastbøsninger
• 3950/9 Hex -Plus rustfrit - 1,5 til 10 

mm, lavet af rustfrit stål

https://dk.rs-online.com/
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https://dk.rs-online.com/web/c/handvaerktoj/faste-nogler-topnogler-og-justerbare-nogler/topnoglesaet/?searchTerm=wera%20zyklop%20topn%C3%B8gles%C3%A6t&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/handvaerktoj/skruetraekkere-unbrakonogler-og-torx-nogler/unbrakonogler/?searchTerm=wera%20Unbrakon%C3%B8gler&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
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125-3097 VDE-tang- og skruetrækkersæt, 9 dele 684,64 kr

Isoleret tang- og skruetrækkersæt
• VDE-tænger og skruetrækkere med spændingstester i et sæt
• Testet til arbejde op til 1.000 Vac / 1.500 Vdc
• DuoTech ergonomiske håndtag med blødt greb
• Kromfinish 
• Leveres i en vinylkasse til sikker opbevaring

136-3412 Mekaniker-værktøjssæt, 82 dele 3,350,20 kr

Mekaniker-værktøjssæt
• Værktøjssæt med 82 dele, specielt udstyret til reparations- og vedligeholdelsesteknikere
• Sættet indeholder et udvalg af skruetrækkere, nøgler, tange og andet tilbehør
• Værktøjerne er robuste og holdbare
• Høj kvalitet og komplet værktøjssæt til en overkommelig pris

439-3025 Zinklegering, blankforkromet 63,36 kr
439-3019 Zinklegering 70,50 kr
841-7005 Aluminium 146,23 kr

Krydsnøgle
• Krydsnøgle er egnet til brug i vedligeholdelses- 

og serviceanvendelser
• Dækker alle almindelige kontaktlåse
• Fire arm-positioner, der giver fem forskellige muligheder for at køre

848-7604 Målebånd, 3 m 37,10 kr
848-7613 Målebånd, 5 m 53,08 kr
848-7616 Målebånd, 8 m 94,35 kr

RS PRO målebånd
• Målebånd i stål, metrisk og tommer
• Båndet rulles automatisk op og kan låses
• Støbt yderhus med sort termoplastisk gummibeskyttelse
• Ideel til daglig brug

789-4607 Indtrækkelig sikkerhedskniv 61,27 kr
176-3425 Schweizer-kniv 75,32 kr
541-6630 Bånd- og emballagekniv 41,35 kr

Sikkerhedskniv
• Bredt udvalg af sikkerhedsknive med 

forskellige klingetyper og længder
• Robust design, skridsikre greb
• Udskiftelige klinger i kulstofstål

https://dk.rs-online.com/
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125-0937 Penhammer, 300 g 77,97 kr
125-0938 Penhammer, 500 g 87,85 kr
125-0941 Mukkert, 1.000 g 103,27 kr
125-0943 Kuglehammer, 450 g 82,95 kr
537-007 Kløfthammer, 567 g 131,45 kr

Glasfiberhamre
• Kulstofstålshammere
• To-tonet glasfiberhåndtag til at absorbere stødsvibrationer
• Høj styrke egenskaber

179-5357 Udstyret rygsæk + værktøjsmappe 2.389 kr

Rygsæk til elektrisk værktøj
• Holdbar, vandtæt værktøjsrygsæk
• Udstyret med en isoleringstester, 

1.000 V / 2 GΩ, CAT III 1.000 V.
• Multimeter CAT IV 600 V / CATIII 1.000 V
• VDE værktøjssæt, 11 dele 

Spændingstester og infrarødt termometer

829-6546 Fastnøglesæt, 11 dele 1.232,69 kr

VDE-nøglesæt
• VDE isoleret op til 1.000 V, sæt med 11 dele
• Krom-vanadiumstål med et isolerende vinyllag
• Sikker brug ved spændinger på 

op til 1.000 V garanteret
• DIN EN 60900: 2004

182-9803 Nedstryger - egnet til 300 mm 206,93 kr
182-9801 Nedstryger - egnet til 150 mm 45,85 kr
789-4593 2-pak nedstrygere 197,70 kr

Håndsave
• Håndsave til sikker og effektiv 

skæring af træ, plast og metal
• Standardvarianter og specialvarianter til rådighed
• Schweizerknive og andre modeller på RS Online

v
181-8946 Søjleboremaskine, 350 W 1.025,43 kr

Bord-boremaskine
• 350 W søjlebor med 13 mm borepatron
• Bordstørrelse 160 x 160 mm
• Total højde 590 mm, spindelslag 50 mm

https://dk.rs-online.com/
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827-4307 YY styrekabel, 18-kernet 0,5 mm² 1.303,67 kr
827-4316 YY styrekabel, 18-kernet 1,0 mm² 1.575,33 kr
827-4319 YY styrekabel, 25-kernet 0,5 mm² 1.656,51 kr
827-4313 YY styrekabel, 25-kernet 0,75 mm² 1.745,72 kr
827-4322  YY styrekabel, 25-kernet 1,0 mm² 2.246,47 kr
827-4325  YY styrekabel, 25-kernet 1,5 mm² 2.826,16 kr

YY styrekabler, uafskærmede
• Uafskærmede YY styrekabler 

i PVC-kappe, grå
• Modstandsdygtig over for syrer, 

ætsende stoffer og visse olier
• VDE-testet, svarer til ECD 73/23 / EEC
• Levering på ruller á 50 m hver

902-8322 NYM-J Installationskabel 3 x 1,5 mm², 50 m 718,20 kr
902-8347 NYM-J kabel til installationsrør og -kanaler 5 

x 1,5 mm², 50 m 
1.185,07 kr

902-8369 NYM-J kabel til installationsrør og -kanaler 7 
x 1,5 mm², 50 m 

1.383,49 kr

902-8329 NYM-J kabel til installationsrør og -kanaler 3 
x 2,5 mm², 50 m

1.051,85 kr

902-8350 NYM-J kabel til installationsrør og -kanaler 5 
x 2,5 mm², 100 m 

4.277,5 kr

NYM-J kabel til installationsrør og -kanaler
• Til installationer i bygninger, i tørre, fugtige eller våde områder
• Meget fleksibel PVC-ydre kappe på kablet muliggør nem installation 

Mekanisk robust og modstandsdygtig over for de fleste kemikalier
• PVC-beklædning og isolering af kablet i henhold til 

IEC 60332-1, flammehæmmende

721-0689 NYY-J kabel til installationsrør og -kanaler, 
3 x 1,5 mm² 

774,25 kr

721-0702 NYY-J kabel til installationsrør og -kanaler, 
4 x 1,5 mm² 

1.060,44 kr

721-0683 NYY-J kabel til installationsrør og -kanaler, 
3 x 2,5 mm² 

1.095,05 kr

721-0706 NYY-J kabel til installationsrør og -kanaler, 
4 x 2,5 mm² 

1.397,30 kr

721-0724 NYY-J kabel til installationsrør og -kanaler, 
5 x 2,5 mm² 

1.734,88 kr

NYY-J strømkabel
• NYY-J kan installeres i fri luft og under jorden
• Med robust, flammehæmmende PVC-jakke
• Anvendelsestemperaturområde: –40 °C til +70 °C
• Levering på ruller á 50 m hver

744-0994 Silikonegummie kappe hvid, 3 x 0,75 mm² 308,27 kr
744-0997 Silikonegummi kappe sort, 3 x 0,75 mm² 308,27 kr
744-0981 Silikonegummie kappe hvid, 3 x 1,5 mm² 552,06 kr

Netkabel - stærkstrøm
• Silikoneisoleret netkabel til høje temperaturer
• Anvendelsestemperaturområde fra –40 til + 180°
• God modstandsdygtighed over for olie og opløsningsmidler
• Robust og modstandsdygtig over for fugt og høj UV-stråling
• evering på ruller på 25 m hver

196-4663 Fleksibelt kabel orange, 3 x 1,5 mm² 884,26 kr
196-4713 Fleksibelt kabel gul, 3 x 1,5 mm² 1.470,21 kr
196-4716 Fleksibelt kabel blå, 3 x 1,5 mm² 880,49 kr
196-4684 Fleksibelt kabel orange, 3 x 2,5 mm² 1.472,14 kr
196-4713 Fleksibelt kabel gul, 3 x 2,5 mm² 1.470,21 kr
196-4721 Fleksibelt kabel blå, 3 x 2,5 mm² 1.470,21 kr

H05VV-F Elektrisk installationskabel
• Pålidelige kabler fra vores brand RS PRO
• Perfekt til brug i miljøer med temperaturer ned til -25 ° C
• Velegnet til indendørs og udendørs installationer
• Til fleksible kabelføringsløsninger i en lang række anvendelser
• Leveres på ruller på 100 m

161-1942 UNITRONIC buskabel, 4 x 0,25 mm² 5.097,85 kr
161-1943 UNITRONIC buskabel, 4 x 0,34 mm² 5.978,17 kr
161-1944 UNITRONIC buskabel, 4 x 0,50 mm² 6.249,03 kr
161-1945 UNITRONIC buskabel, 4 x 0,75 mm² 6.976,38 kr

LAPP UNITRONIC 6722 buskabel
• UNITRONIC® BUS HEAT 6722, CAN bus-datakabel
• Halogenfri PUR-beklædning og kobberfletning-afskærmet
• Fremragende vejrbestandighed, samt mod kemikalier og UV-stråling
• Flammehæmmende i henhold til IEC 60332-1-2

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/kabler/staerkstroems-industrikabel/yy-kabel/?searchTerm=rs+pro+YY+kabel&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/kabler/staerkstroems-industrikabel/elektriske-kabler-lysnetkabler/?searchTerm=rs+pro+Elektriske+kabler+%26+lysnetkabler&applied-dimensions=4293584130&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/kabler/staerkstroems-industrikabel/elektriske-kabler-lysnetkabler/?applied-dimensions=4293584036,4294965809&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/kabler/staerkstroems-industrikabel/elektriske-kabler-lysnetkabler/?searchTerm=rspro+Elektriske+kabler&applied-dimensions=4294514311&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/kabler/staerkstroems-industrikabel/belysnings-elkabel/?searchTerm=rs+pro+Belysnings-+og+elkabel&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/kabler/staerkstroems-industrikabel/aktuator-sensor-kabel/?searchTerm=lapp+Aktuator%2Fsensor-kabel&applied-dimensions=4291809456&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
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838-5043 Sort 0,75 mm², 30 m 168,38 kr
687-7540 Brun 0,75 mm², 30 m 168,38 kr
687-7538 Blå 0,75 mm², 30 m 160,36 kr
687-7531 Rød 0,75 mm², 30 m 160,36 kr
687-7550 Lilla 0,75 mm², 30 m 168,38 kr

EcoWire tilslutnings- og 
monteringsledning
• Alpha’s EcoWire er den nyeste inden 

for monteringsledninger
• Øget ydeevne med minimal miljøpåvirkning 

takket være fuld genanvendelighed
• Op til 45% mindre i diameter end PVC
• Op til 40% lettere end andre isoleringsmaterialer
• Fremragende dielektrisk styrke

513-2562 kabelsko, farvekodet 209,98 kr

Crimpterminaler i sæt
• Crimpterminaler med farvekodning DIN 46228
• Indeholder 400 kabelsko - beskyttelsesrør 

til kabler Ø 0,5> 2,5 mm²
• Plastisoleret med tysk kodning
• Kasse med markerede underinddelinger, 

sorteret efter størrelse

136-7493 97 78 180 T crimptang til endemuffer fra 
23 - 5 AWG 

368,18 kr

176-4188 97 53 18 Twistor16 crimptang til 
endemuffer, fra 26 - 5 AWG 

1.474,31 kr

484-798 97 33 02 MultiCrimp® med udskifteligt 
magasin, 23 - 7 AWG 

2.095,43 kr

492-0150 97 52 36 PreciForce crimptang, fra 20 - 10 
AWG 

901,61 kr

Knipex crimptænger 
• Pålidelige og holdbare Crimptænger
• Endemuffer fra fra 0,14 mm² til 16 mm²
• Crimpning i mærkede halvrunde matricer til 

pålidelige forbindelser mellem muffer og leder. 
• Smedet af specialstål og  

oliehærdet

122-1790 Beskyttelsesrør - crimptang 0,14 → 10 mm² 1.251,07 kr
399-2031 Beskyttelsesrør - crimptang 0,50 → 6 mm² 782,07 kr
464-482 Beskyttelsesrør - crimptang 0,50 → 16 mm² 555,27 kr

RS PRO crimptænger
• Selvjusterende crimp-tange
• Ideel til reparation og vedligeholdelse
• Til forskellige ledningstværsnit

146-3876 160 mm klippekapacitet maks. 10 mm² 208,09 kr
541-6567 238 mm klippekapacitet maks. 25 mm² 242,83 kr
911-1089 737 mm klippekapacitet maks. 30 mm² 1.655,95 kr
541-6898 240 mm skraldefræser 1.498,96 kr

RS PRO bidetænger
• Robuste bidetænger 
• Polyethylengreb for langvarig komfort
• Skær kabler jævnt og effektivt
• Knive lavet af højkvalitets kulstofstål
• Ikke egnet til kabler med ståltrådarmering

123-7456 Varmekrympnings-konnektorsæt 5 x 6 mm² 325,78 kr
123-7457 Varmekrympnings-konnektorsæt 5 x 16 mm² 358,78 kr
123-7466 Varmekrympnings-konnektorsæt 5 x 10 mm² 

+ 5 x 16 mm² 
938,63 kr

Kabelsamlingssæt
• Stødsikre transparente støbte etuier i to dele
• Kompakte optimerede dimensioner
• Standard kabeldiameter er angivet på ærmerne
• Klar til øjeblikkelig brug
• Vandtæt

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/kabler/ledning-enkeltleder/tilslutnings-monteringsledning/?searchTerm=alpha+wire+Tilslutnings-+og+monteringsledning&applied-dimensions=4293264786&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/p/crimping-kits/5132562/&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/handvaerktoj/kabel-konnektorer-og-crimpvaerktoj/krympeaerktoj/?searchTerm=knipex+krympev%C3%A6rkt%C3%B8j&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/handvaerktoj/kabel-konnektorer-og-crimpvaerktoj/krympeaerktoj/?searchTerm=rs+pro+Krympev%C3%A6rkt%C3%B8j&applied-dimensions=4292095672&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/handvaerktoj/taenger-og-bidetaenger/bidetaenger/?searchTerm=rs%20pro%20Bidet%C3%A6nger&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/kabler/kabeltilbehoer-kabelbindere-vaerktoej/kabelsamling/?searchTerm=hellerman+tyton+kabelsamling&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
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755-9035 Kanal Ø 25 mm, 10 m 139,16 kr
755-9010 Kanal Ø 32 mm, 10 m 413,06 kr

Fleksible kanaler
• Fleksibel kanal
• Materiale polypropylen
• il kabelindgang
• Leveres i længder på op til 10 m

214-9581 Kanal Ø 20 mm, 50 m 986,16 kr

Metalrør, belagt
• Fleksibel PVC-belagt kanal i stål
• Til applikationer med konstant bøjning
• Beskyttelsesgrad IP54, temperaturområde: 

-20 ° C → +80 ° C
• Selvslukkende i henhold til UL94-V0

811-1482 Kabelbinder 2,5 x 100 mm 17,18 kr
811-1498 Kabelbinder 4,6 x 200 mm 61,83 kr
811-1502 Kabelbinder 7,6 x 300 mm 127,60 kr
811-1511 Kabelbinder 4,8 x 450 mm 106,96 kr

Kabelbindere
• Vejrbestandige kabelbindere i nylon 66
• Velegnet til udendørs brug
• Fremragende UV -modstand
• Leveres i pakker med 100 stk

176-251 Isoleringstape, 6m 25,26 kr
170-1192 Isoleringstape, 20 m 56,13 kr

Scotch Super 33+ isoleringstape
• UV-resistente premiumbånd med meget gode elektriske egenskaber
• Modstandsdygtig over for fugt, alkalier, 

mange syrer og opløsningsmidler
• Meget høj klæbestyrke, elasticitet og fremragende 

bearbejdelighed selv ved temperaturer under nul
• Isolering af kabler, ledninger, forbindelser og stik
• Indpakning af kabler og grene
• Reparation af beskadiget isolering

822-9739 M12, Grå 90,58 kr
822-9748 M16, Grå 67,85 kr
822-9741 M20, Grå 95,32 kr
822-9745 M25, Grå 145,66 kr

Kabelforskruninger
• Plastbeslag i en lang række gevind
• Fuldstændig forseglet mod støv
• Fremragende vandtæthed
• Låsemøtrik medfølger
• IP68

146-6745 6 + 2 kontaktstik 5 m 168,31 kr
146-6744 6 + 2 kontaktstik 1,5 m 116,11 kr

Forlængerledning med USB-
strømforsyning
• Stikkontakt med 6 beskyttende kontaktstik
• USB strømforsyning med 5V/2A
• Omskiftelig
• Kabel H05VVV-F
• 50V/16A

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/kabler/kabelinstallationsroer-kanaler-foering/kanal/?applied-dimensions=4291523693,4294875185,4294876051,4294866909&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/kabler/kabelinstallationsroer-kanaler-foering/kanal/?applied-dimensions=4291523693,4294875185,4294876051,4294866909,4294879688&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/kabler/kabeltilbehoer-kabelbindere-vaerktoej/kabelbindere/?searchTerm=rs+pro+kabelbindere&applied-dimensions=4294866473&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/lim-taetningsmidler-og-tape/tape/el-tape-isolerband/?searchTerm=3M+elektrisk+tape&applied-dimensions=4291922441,4291922519&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/kabler/kabelforskruninger-traekaflastning-tyller/kabelforskruninger/?searchTerm=rs+pro+Kabelforskruninger&applied-dimensions=4294866473&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/kabler/staerkstroems-industrikabel/forlaengerledninger-kabeltromler/?searchTerm=rs%20pro%20forl%C3%A6ngerledninger&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-SSF_Site
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Lysbomme

Endestopkontakter

Lyssignalgivere

Nødstop

Trepositionsgreb

Lågekontakter - magnetlås

Berøringsfrie sikkerhedsafbrydere

Wiretrækafbryder

Lysdetektering og  
afstandsmåling

Sikkerhedsindhegning og 
beskyttelsesdøre

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/folere-sensorer/lysbomme/&intcmp=DK-WEB-_-CP-PS01-_-MCC_117_0921_NE-_-Target-Zero_MSF
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/endestopkontakter/&intcmp=DK-WEB-_-CP-PS05-_-MCC_117_0921_NE-_-Target-Zero_MSF
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/lydgivere-og-lyssignalgivere/lyssignalgivere/&intcmp=DK-WEB-_-CP-PS07-_-MCC_117_0921_NE-_-Target-Zero_MSF
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-trykknapper-kontrollamper-og-kontrolstationer/noedstop-trykknapper/&intcmp=DK-WEB-_-CP-PS03-_-MCC_117_0921_NE-_-Target-Zero_MSF
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/trepositionsgreb/&intcmp=DK-WEB-_-CP-PS010-_-MCC_117_0921_NE-_-Target-Zero_MSF
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/lagekontakter-magnetlas/&intcmp=DK-WEB-_-CP-PS02-_-MCC_117_0921_NE-_-Target-Zero_MSF
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/beroringsfrie-sikkerhedsafbrydere/&intcmp=DK-WEB-_-CP-PS04-_-MCC_117_0921_NE-_-Target-Zero_MSF
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/wiretraekafbryder/&intcmp=DK-WEB-_-CP-PS09-_-MCC_117_0921_NE-_-Target-Zero_MSF
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/folere-sensorer/lysregistrering-og-afstandsmaling/&intcmp=DK-WEB-_-CP-PS06-_-MCC_117_0921_NE-_-Target-Zero_MSF
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/sikkerhedsindhegning-og-beskyttelsesdore/&intcmp=DK-WEB-_-CP-PS08-_-MCC_117_0921_NE-_-Target-Zero_MSF
https://dk.rs-online.com/web/b/allen-bradley-guardmaster/?&intcmp=DK-WEB-_-CP-PS01-_-MCC_117_0921_NE-_-Target-Zero_MSF
https://dk.rs-online.com/web/b/werma/?&intcmp=DK-WEB-_-CP-PS01-_-MCC_117_0921_NE-_-Target-Zero_MSF
https://dk.rs-online.com/web/b/honeywell/?&intcmp=DK-WEB-_-CP-PS01-_-MCC_117_0921_NE-_-Target-Zero_MSF
https://dk.rs-online.com/web/b/sick/?&intcmp=DK-WEB-_-CP-PS01-_-MCC_117_0921_NE-_-Target-Zero_MSF
https://dk.rs-online.com/web/b/schneider-electric/?&intcmp=DK-WEB-_-CP-PS01-_-MCC_117_0921_NE-_-Target-Zero_MSF
https://dk.rs-online.com/web/b/eaton/?&intcmp=DK-WEB-_-CP-PS01-_-MCC_117_0921_NE-_-Target-Zero_MSF
https://dk.rs-online.com/web/b/pilz/?&intcmp=DK-WEB-_-CP-PS01-_-MCC_117_0921_NE-_-Target-Zero_MSF
https://dk.rs-online.com/web/b/siemens/?&intcmp=DK-WEB-_-CP-PS01-_-MCC_117_0921_NE-_-Target-Zero_MSF
https://dk.rs-online.com/web/b/omron/?&intcmp=DK-WEB-_-CP-PS01-_-MCC_117_0921_NE-_-Target-Zero_MSF
https://dk.rs-online.com/web/b/telemecanique-sensors/?&intcmp=DK-WEB-_-CP-PS01-_-MCC_117_0921_NE-_-Target-Zero_MSF
https://dk.rs-online.com/web/b/bernstein-ag/?&intcmp=DK-WEB-_-CP-PS01-_-MCC_117_0921_NE-_-Target-Zero_MSF
https://dk.rs-online.com/web/b/schmersal/?&intcmp=DK-WEB-_-CP-PS01-_-MCC_117_0921_NE-_-Target-Zero_MSF
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874-2301 0NA00-2AA2 SIRIUS ACT nødstopafbryder, 1 NC 402,14 kr
193-2721 0NB00-2AA2 SIRIUS ACT nødstopafbryder, 2 NC 521,15 kr
173-6855 0NB00-2AA2 SIRIUS ACT nødstopafbryder, 2 NC 835,12 kr

SIRIUS ACT nødstopkontakt, 3SU1851
• SIRIUS ACT NØDSTOP-afbryder med 40 mm trykknap
• Med dreje-oplåsning
• Udskæring Ø 22 mm
• I et polyamidhus, udviklet til industrielle applikationer 

Modstandsdygtig over for olier og rengøringsmidler

874-2305 0NA00-2AC2 nødstop-kontrolstation, 1 NC 687,37 kr
874-2314 0NB00-2AC2 NOT-HALT nødstop-

kontrolstation, 2 NC 
707,44 kr

SIRIUS nødstop-kontrolstation, 3SU1801
• SIRIUS ACT NØDSTOP kontrolstationer 

med trykknap, dreje-oplåsning
• Plasthus med beskyttelseskrave til 22 mm kommandoenheder
• Med gulvmontering, robust og pålidelig

795-1295 XALK178 nødstopknapper, 1 NC 305,54 kr
330-8587 XALK178F nødstopknapper, 2 NC 295,50 kr
609-4708 XALK178E nødstopknapper, 1 NO + 1 NC 307,15 kr
609-4714 XALK178G nødstopknapper, 1 NO + 2 NC 337,26 kr

XALK trykknap-monteringshus 
• XALK-plasthus fra Schneider Electric
• NØDSTOP- og NØDAFBRYDER-funktion, med dreje-udløsning
• Til kommando- og signalanordninger Ø 

22 mm fra Harmony XB5-serien

195-8731 XALK84W3BE nødstopkontrolboks, 1 NO + 1 NC 646,50 kr

XALK nødstopkontrolboks
• Harmony XALK-kontrolstationer
• Kompatibel med Harmony XB5-serien kontrol- og signalenheder
• Ideel til industri-, bygnings- og infrastrukturapplikationer
• Stort udvalg med runde og firkantede hoveder på RS Online

185-479 CEPY1-1001 nødstopkontakthus 2NC, dreje-
oplåsning 

289,08 kr

185-542 CEPY1-1002 nødstopkontakthus 2NC, 
trækudløser 

302,09 kr

185-609 CEPY1-2001 nødstopknap med beskyttelseskrave 
2NC, dreje-oplåsning 

334,61 kr

185-485 CEPY1-2002 nødstopknap med beskyttelseskrave 
2NC, trækudløser 

348,34 kr

ABB 1SFA nødstopkontakthus
• Trykknapserie CEPY1, højeste pålidelighed
• Testet under ekstreme forhold, bevist i de hårdeste miljøer
• Beskyttelsesgrad op til IP69K og 4X
• Nem og hurtig installation

810-3813 Eaton M22 nødstopknap med tryktaster, 2 NC 411,14 kr
399-3129 Eaton M22 nødstopknap med tryktaster, 1 NO 

+ 1 NC 
411,14 kr

Eaton nødstopknap
• M22 nødstopknap i signalfarve gul/rød
• Komplette enheder med nøglelås
• Godkendelser UL, CSA, IEC/EN60947

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-trykknapper-kontrollamper-og-kontrolstationer/noedstop-trykknapper/?searchTerm=0N&intcmp=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_117_0921_NE-_-TZ_MSF
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-trykknapper-kontrollamper-og-kontrolstationer/noedstop-trykknapper/?searchTerm=0N&intcmp=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_117_0921_NE-_-TZ_MSF
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-trykknapper-kontrollamper-og-kontrolstationer/noedstop-trykknapper/?searchTerm=Schneider%20XALK&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/p/emergency-stop-push-buttons/1958731/?cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-trykknapper-kontrollamper-og-kontrolstationer/noedstop-trykknapper/?searchTerm=abb+n%C3%B8dstop+trykknapper+CEPY&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-trykknapper-kontrollamper-og-kontrolstationer/noedstop-trykknapper/?searchTerm=eaton+N%C3%B8dStop+Trykknapper+2165&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
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211-0698 Fodkontakt 1NC / 6 A 790,07 kr
211-0711 Fodkontakt med beskyttelsesdæksel 1NC / 

3 A 
1.175,51 kr

228-2103 Fodkontakt med beskyttelsesdæksel 1W / 
21 A 

1.970,88 kr

RS PRO fodkontakt
• Robuste fodkontakter af trykstøbt aluminium, til hyppig brug
• Forskellige kontaktordninger
• Forseglet i henhold til beskyttelsesklasse IP67

410-7060 1-pedal nødstop med dæksel, 1NO + 1NC 
tastende 

8.33,79 kr

410-7284 2-pedal nødstop med dæksel, 2NO + 2NC 
tastende 

1.547,64 kr

410-7335 3-pedal nødstop med dæksel, 3NO + 3NC 
tastende 

3.422 kr

Bernstein fodpedal
• Industriel fodkontakt, serie 606 fra Bernstein
• I en-, to- og tre-pedal versioner
• Metalindkapslet aluminiumshus med beskyttende låg
• Nominel isolationsspænding på 400 Vac
• Beskyttelsesgrad IP65

136-3184 1-pedal aktiveringskontakt, 6061500559 1,936,40 kr
136-3185 1-pedal aktiveringskontakt, 6061500567 2.473,24 kr
136-3186 1-pedal aktiveringskontakt, 6061500569 2.258,17 kr

Bernstein nødstop fodpedal 
• Tre-trins aktiveringsafbryder SLUK-TÆND-SLUK
• En-pedal fodkontakt med 2-NO + 1-NC kontakt
• Med to arbejdskontakter og en signaleringskontakt
• Arbejdskontakterne forbliver åbne i returløbet

825-1720 1-pedal nødstop fodpedel med dæksel, 1NO 
+ 1NC 

556,48 kr

ABB nødstop fodpedal med dæksel
• One-pedal nødstop fodpedal i serien IPS fra ABB
• Termoplastisk glasfiberhus, gul
• Momentan nødstopkontakt med dæksel, synlig udløsning
• Elektrisk adskilte kontakter
• IP65 beskyttelsesgrad

764-4082 2-pedal fodkontakt 1 NO + 1 NC,  
3SE2932-0AB20 

1.887,05 kr

764-4086 2-pedal fodkontakt 2 NO + 2 NC,  
3SE2932-1AB20 

1,766,60 kr

SIRIUS 3SE2 fodpedal med to pedaler
• Sikkerhedsfodkontakt i et metalhus uden dæksel
• Designet med to pedaler, hårdfør
• Monteringshuller til fastgørelse til gulvet
• Beskyttelsesgrad IP65

764-4102 1-pedal fodkontakt 1 NO + 1 NC,  
3SE2902-0AA20 

1.646,15 kr

764-4105 1-pedal fodkontakt 2 NO + 2 NC,  
3SE2903-1AA20 

1.565,85 kr

SIRIUS 3SE2 enkeltpedal fodkontakt
• Sikkerhedsfodkontakt med beskyttelsesdæksel
• Enkelt pedal, med låsefunktion
• Kabelføring M20 x 1,5 mm
• Beskyttelsesgrad IP65

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/fodkontakter-og-tilbehor/fodkontakter/?searchTerm=rs%20pro%20Fodkontakter&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/fodkontakter-og-tilbehor/nodstop-fodpedaler/?searchTerm=bernstein+N%C3%B8dstop+fodpedaler&applied-dimensions=4294225105&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/fodkontakter-og-tilbehor/nodstop-fodpedaler/?applied-dimensions=4291653155,4293615776,4294225105&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/p/emergency-stop-foot-switches/8251720/?cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/fodkontakter-og-tilbehor/fodkontakter/?applied-dimensions=4294964942&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/fodkontakter-og-tilbehor/nodstop-fodpedaler/?searchTerm=siemens+N%C3%B8dstop+fodpedaler&applied-dimensions=4294225105&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
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733-2348 JSTD25F tohåndsbetjent styrekontakt, 2 
Safeballs 

2.403,72 kr

ABB Safeball tohåndsbetjent styrekontakt
• Tohåndsstyringsserie JSTD25 fra ABB
• Parret arrangement af to JSTD1 Safeballs til en tohåndsenhed
• Kan bruges på bordet eller monteres på aluminiumsprofiler
• Opfylder sikkerhedskategori 4, beskyttelsesklasse IP65

611-1392 XY2SB71 Preventa tohåndsbetjent 
sikkerhedskontakt 

3.790,16 kr

Preventa tohåndsbetjent sikkerhedskontakt
• Kontrol af potentielt farlige maskiner
• Direkte samling på maskinhuset
• To trykknapper med fjederretur til betjeningen 

og en nødafbryder-trykknap
• Leveres med Ø 22 åbninger til montering af Harmony XB4
• Beskyttelsesklasse IP65

874-2342 SIRIUS ACT trykknap-styringsstation 5.380,10 kr

Trykknap-styringsstation
• Ekstremt robust styringsstation til kommandoenheder 

fra Siemens, der kan betjenes med begge hænder
• Let installation, uden specialværktøj
• Tilslutning til de mest almindelige kommunikationssystemer: 

PROFINET, AS-interface, IO-Link
• IP69K, velegnet til brug i ekstreme miljøer
• Normer: IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1

366-8980 Zero-Force 800Z berøringsknap 1NO + 1NC,  
40 Vdc 

2.390,00 kr

366-9028 Zero-Force 800Z berøringsknap 1 NO + 1 
NC, 240 Vac 

2.390,00 kr

Allen Bradley berøringsknap
• Allen Bradley 800Z Zero Force-berøringsknap
• En normalt åben kontakt og en normalt lukket kontakt
• Velegnet til en eller to håndbetjeninger
• Ergonomisk design, egnet til Ø 22 mm hul

200-6140 Schneider Electric sikkerhedsrelæ, 24 Vdc 2.969,25 kr

Schneider Electric 
sikkerhedsrelæer
• To-kanals sikkerhedsrelæer i Preventa 

XPSUS-serien fra Schneider Electric
• Til overvågning af potentielt 

farlige processer
• Begge trykknapper skal trykkes 

synkront for aktivering
• Når en af   de to trykknapper slippes, 

annulleres kontrolsekvensen automatisk

239-1083 PILZ P2HZ X1 sikkerhedsrelæer, 24 Vdc 3.997,43 kr

PILZ sikkerhedsrelæer
• To-kanals sikkerhedsrelæ fra PILZ, til opsætning af 

billige og pålidelige feedback-kontrolsløjfer
• Særligt velegnet til overvågning af eksterne 

relæer og automatsikringer
• Specielt designet til tohåndsbetjeninger og kontrolpaneler
• LED-signalvisning for forsyningsspænding og kanalstatus

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-trykknapper-kontrollamper-og-kontrolstationer/tohandsbetjening/?searchTerm=abb+Toh%C3%A5ndsbetjening&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/?searchTerm=XY2SB&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/p/push-button-control-stations/8742342/?cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/?searchTerm=allen+bradley+800Z&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/relaeer/styrerelaeer/sikkerhedsrelaeer/?searchTerm=schneider+sikkerhedsrel%C3%A6er+XPSUS&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/relaeer/styrerelaeer/sikkerhedsrelaeer/?searchTerm=pilz+sikkerhedsrel%C3%A6er+P2HZ&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
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179-7568 Sikkerhedssendestop-stempel 166,94 kr
179-7566 Sikkerhedssendestop - rullehåndtag 182,84 kr

Sikkerhedssendestop
• 1 lukker / 1 åbner
• Robust hus i 

glasfiberforstærket plast
• IP67, 15 A
• Elektrisk levetid 500.000

768-6248 Plasthus 31 mm, 1 NO + 1 NC 377,41 kr
768-6434 Metalhus 31 mm, 1 NO + 1 NC 298,72 kr

3SE5  sikkerhedssendestopkontakter
• Kompakte designs, modulopbygning og enkel enhedstilslutning
• For tidsbesparelser og større 

fleksibilitet ved installation 
af forskellige afbrydere og 
omskiftere varianter

• 3SE5 afbrydere og omskiftere 
fås i 5 forskellige husstørrelser 
med 2 eller 3 kontaktelementer

766-1700 Rullestempel, lineær aktivering 627,14 kr
766-1719 Metallisk stødstempel, lineær aktivering 577,36 kr

Sikkerhedsendestopkontakter XCSM
• Forebyggende sikkerhedsregistrering
• Kodede magnetiske 

endestopkontakter og -systemer
• 1 til 2 kabelindgange 

afhængigt af designet
• Versioner op til 4 kontakter

151-2536 Kort håndtag 1NO + 1NC 216,11 kr
151-2537 Indstillingarm 1NO + 1NC 394,35 kr

440P sikkerheds-grænsekontakt
• Metal- eller plasthus i 

forskellige størrelser
• Valg af snap-action, slow-

action kontakt med 2 eller 
3 kontaktkonfigurationer

• Aktuatorhoveder i 
forskellige versioner

410-7262 Plast, Schleichsystem 2NC 148,06 kr
410-6988 Plast, Schleichsystem 1 NO + 1 NC 129,86 kr

Kompakt sikkerhedssendestop 
type C2
• Mindste kontakt til sikkerhedsprogrammer
• To-kanals sikkerhedsovervågning mulig
• Med snap-in cover i bund
• Lille hysterese i springsystemet

136-5919 Ex ES 97 W-11, slow action 1 NO + 1 NC, Zb 2.239,97 kr
136-5920 Ex ES 97 W-02 slow action 2 NC, Zb 2.239,97 kr

Ex endestopkontakter 
med sikkerhedsfunktion
• Ex zone 1 og 21
• Plastkasse
• Kuldebestandig ned til -60 °C
• Høj beskyttelsesklasse IP 

66 / IP 67 / IP 69
• Konstruktion i henhold til EN 50048

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/endestopkontakter/?searchTerm=rs%20pro%20Endestopkontakter&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/endestopkontakter/?searchTerm=siemens%20Endestopkontakter%203SE5234&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/endestopkontakter/?searchTerm=Telemecanique+endestopkontakter&applied-dimensions=4294206043&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/endestopkontakter/?searchTerm=allen%20bradley%20Endestopkontakter&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/endestopkontakter/?searchTerm=Bernstein+Endestopkontakter&applied-dimensions=4294846509&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/endestopkontakter/?searchTerm=steute+Endestopkontakter&applied-dimensions=4291918575&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
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733-2288 JSHD4-2-AB, ekstra knap foran og ovenpå 3.585,65 kr
733-2297 JSHD4-4-AB, ekstra knap foran 3.530,52 kr

Sikkerhedsaktiveringsomskifter med 3 
positioner JSHD4
• Ergonomisk og tilpasselig
• Enkel og sikker forbindelse med AS-i
• Sabotagebeskyttelsesmulighed for mere sikkerhed

733-2307 JSHD2C type E, aktiveringskontakt 276,67 kr

Sikkerhedsaktiveringsomskifter med 3 
positioner JSHD2C
• Knappen er hovedkomponenten i en sikker 

løsning med tre positioner
• For at opnå det højeste sikkerhedsniveau bruges 

to knapper i et to-kanals system

703-4921 2 NC sikkerhed, 1 NC overvågning 1.493,58 kr
703-4924 2NC Sikkerhed, 1NC overvågning, 

derudover 1NO 
1.718,42 kr

Sikkerhedsaktiveringsomskifter 
med greb serie 440J
• Adgang til fareområder med samtidig 

kontrol af farlige maskinfunktioner
• Dobbelte aktiveringsknapper 

med tre positioner
• Let og ergonomisk 

746-7188 To kontakter, 1 NC + greb overvågningskontakt 2.236 kr
757-9051 Med Grip-kontakt, betjeningstype, 2NO 3.288 kr
757-9058 Sikkerhedsaktiveringsomskifter, 2NC 3.288 kr

Sikkerhedsaktiveringskontakt med greb 
A4EG
• Sikkerhedsaktiveringskontakt med greb med tre 

tydeligt følbare genkendelige positioner
• Sikkerhedskredsløb kan let konfigureres

447-4613 2 NO + 1 NC, 3-trins aktiveringsfunktion 2.673,21 kr
447-4629 2 NO + 1 NC, 3-trins aktiveringsfunktion, 

yderligere 1 NO 
2.473,24 kr

Preventa XY2 AU  
sikkerhedsaktiveringsomskifter
• Sikkerhedsaktiveringsomskifter til autoriseret personale 

ved arbejde på farlige områder af maskiner
• Beskyttelsesklasse IP66 / IP65
• Pre-wired, ISO M20 kabelføring

125-1104 Sikkerhedskontakt, der muliggør 
aktiveringskontaktovervågning, aftagelig 
24V DC 

2.176,13 kr

Preventa XPSVC1132P sikkerhedskontakt
• Bruges med en 

sikkerhedsskontakt XY2 AU til at 
overvåge sikkherhedsskontakter

• Tillader justerings-, 
programmerings- eller 
vedligeholdelsesarbejde 
i nærheden af   farlige 
områder på maskiner

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/trepositionsgreb/?searchTerm=abb+Trepositionsgreb&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/p/safety-enabling-switches/7332307/?cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/trepositionsgreb/?searchTerm=allen+bradley+Trepositionsgreb&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/trepositionsgreb/?searchTerm=omron+Trepositionsgreb&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/trepositionsgreb/?searchTerm=telemecanique+Trepositionsgreb&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/relaeer/styrerelaeer/sikkerhedsrelaeer/?searchTerm=schneider+Sikkerhedsrel%C3%A6er+XPSVC&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
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755-5706 RFID-sikkerhedsendestopkontakter 1.589,94 kr
755-5712 RFID-sikkerheds-endestopkontakt med 

magnetisk låsning 
2.304,61 kr

RFID-sikkerhedsendestopkontakt
• Berøringsfri RFID-endestopkontakter
• Med 8-polet M12-stik
• Mål 25 x 106 mm
• Leveringstilstand: driftsklar

195-1904 XCSDMP Preventa magnetisk 
endestopkontakt, 1 NO + 1 NC 

776,82 kr

195-1909 XCSDMP Preventa magnetisk 
endestopkontakt, 2NC 

671,31 kr

Preventa magnet-endestopkontakt
• Preventa XCSDMP-serie fra Telemecanique Sensors
• Kodede magnetiske endestopkontakter, trinvis omskiftning
• I et rektangulært termoplasthus, 88 x 25 x 13 mm
• Forskellige samlings-, tilslutnings og 

kontaktkonfigurationer til rådighed
• Alle egenskaber og datablade findes på RS Online

179-0483 SRF-2 RFID-endestopkontakt, 24 V / 100 mA 595,57 kr
179-0484 SRF-0 aktuator til RFID-endestopkontakt 99,26 kr

Bernstein RFID sikkerhedsendestopkontakt
• Bernstein SRF serie RFID-

endestopkontakt
• Med kontaktløs sikkerhedssensor
• Sikker op til PL e, selv når 

den er forbundet i serie
• Innovativt Daisy Chain 

diagnosesystem gør RFID-
enheden velegnet til Industri 4.0

• Kodningstyperne high/low/
unic med over 1.000 koder

• Omkostningsbesparende 
takket være 4-benede M12-
forbindelser med et 250 mm 
kabel fra sensor til sensor

619-2818 PSENmag magnetisk endestopkontakt, 2NO 483,92 kr
824-4918 PSENmag magnetisk endestopkontakt, 

1NO+1NC 
433,66 kr

PSENmag magnetisk 
sikkerhedsendestopkontakt
• Kontaktløse magnetisk endestopkontakter, serie PSENmag fra PILZ
• Fleksibel kabeludgang med stik
• Arbejdsafstand på 3 mm eller 10 mm
• Ekstra signalkontakt og LED
• Velegnet til brug i stærkt snavsede anvendelser

146-6206 STR1 RFID-endestopkontakt, stik M12 / 5-polet 1.117 kr
146-6207 STR1 RFID-endestopkontakt, stik M12 / 8-polet 1.182 kr

Sick RFID-sikkerhedsendestopkontakt
• Transponder endestopkontakt serie STR1, 

med overvågede halvlederudgange
• Kan sikkert tilsluttes individuelt eller i serie
• Høj beskyttelse mod manipulation, fås med tre koder
• Forskellige aktuatorer tilgængelige på RS Online

880-1820 RSS260 RFID-endestopkontakt, engangskodet 1.287 kr
880-1832 RSS260 RFID-endestopkontakt, kan kodes 1.191,45 kr

Schmersal RFID-sikkerhedsendestopkontakt
• Kontaktløs endestopkontakt RSS260 med RFID-teknologi
• Udviklet til anvendelser i sikkerhedskredsløb
• Til overvågning af placeringen af   bevægelige 

sikkerhedsforanstaltninger
• Kompakt design, høj fleksibilitet, fremragende 

beskyttelse mod manipulation

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/beroringsfrie-sikkerhedsafbrydere/?searchTerm=siemens+Ber%C3%B8ringsfrie+sikkerhedsafbrydere&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/beroringsfrie-sikkerhedsafbrydere/?searchTerm=siemens+Ber%C3%B8ringsfrie+sikkerhedsafbrydere&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/beroringsfrie-sikkerhedsafbrydere/?searchTerm=bernstein+Ber%C3%B8ringsfrie+sikkerhedsafbrydere+SRF&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/beroringsfrie-sikkerhedsafbrydere/?searchTerm=pilz+Ber%C3%B8ringsfrie+sikkerhedsafbrydere+PSENmag&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/beroringsfrie-sikkerhedsafbrydere/?searchTerm=sick+Ber%C3%B8ringsfrie+sikkerhedsafbrydere+STR1&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/beroringsfrie-sikkerhedsafbrydere/?searchTerm=schmersal+Ber%C3%B8ringsfrie+sikkerhedsafbrydere+RSS260&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site


dk.rs-online.com43

MASKINSIKKERHED  

397-2223 XCSTE7311 sikkerhedsendestopkontakter, 2NC 1.838,87 kr
301-9984 XCSTE7312 sikkerhedsendestopkontakter, 2NC 1.967,35 kr
814-7031 XCSTE7313 sikkerhedsendestopkontakter, 2NC 1.991,44 kr

Telemecanique sikkerhedsendestopkontakt
• Sikkerhedspositionskontakt XCS-TE med magnetlås
• Udstyret stopper, når døren eller skærmen åbnes 

ved at trække aktuatoren, der er fastgjort til 
kontakthovedet tilbage Beskyttelsesklasse IP 67

• Låsning ved strømløs tilstand
• Låses op ved at tænde elektromagneten
• Nominel strømforsyningsspænding på 24 VAC/DC

498-959 24 Vdc sikkerhedsendestopkontakt, 
1NO+2NC 

2.095,83 kr

763-6946 230 Vdc sikkerhedsendestopkontakt, 
1NO+2NC 

2.095,83 kr

SIRIUS sikkerhedsendestopkontakt
• Sikkerhedsendestopkontakt med magnetlås
• Fem tilgangsretninger, låsekraft 1300 N
• Med fjederkraft eller magnetisk kraftlås
• Levering uden aktuator, bestilles separat

351-3852 440G-T27121 magnetisk endestopkontakt, 
24 Vac / dc 

1.895,08 kr

357-9290 440G-T27123 magnetisk endestopkontakt, 
230 Vac 

2.103,86 kr

357-9177 440G-T27124 magnetisk 
sikkerhedsendestopkontakt, 110 Vac 

2.103,86 kr

Guardmaster® magnetisk endestopkontakt
• Guardmaster® serie TLS-GD2 magnetiske 

sammenlåsningskontakter
• Beskyttelsesanordning med låsetunge, til krævende anvendelser
• Giver isolering af 

strømforsyningen, når 
afskærmningen er åben

• Kontakt med tre 
sikkerhedskontakter, 1 x åbner 
og 2 x lukke-hjælpekontakter

741-8691 AZM170-11ZRK magnetkontakt med 
sikkerhedslås 

1.353,83 kr

741-8679 AZM170-02ZRK magnetkontakt med 
sikkerhedslås 

1.495,02 kr

742-0701 AZM170-11ZRKA magnetkontakt med 
sikkerhedslås 

1.353,83 kr

741-8685 AZM170-02ZRKA magnetkontakt med 
sikkerhedslås 

1.353,83 kr

Schmersal magnetisk 
sikkerhedsendstopkontakt
• Magnetkontakt med sikkerhedslås AZM170 fra Schmersal
• Robust sikkerhedsdørlås til mange anvendelser i industrielle miljøer
• Elektromekanisk aktivering, forsyningsspænding 24 VAC/DC
• Beskyttelsesklasse op til 

IP67 i henhold til IEC / 
EN 60529 

136-3174 Magnetisk sikkerhedsendestopkontakt, 24 
Vac/dc 

1.596,44 kr

136-3175 Magnetisk sikkerhedsendestopkontakt, 
110/230 Vac 

1.665,92 kr

136-3177 Magnetisk sikkerhedsendestopkontakt 2NC, 
24 Vac/dc 

1.665,09 kr

136-3178 Magnetisk sikkerhedsendestopkontakt 2NC, 
110/230 Vac 

1.665,92 kr

Bernstein magnetisk 
sikkerhedsendestopkontakt
• Sikkerhedsendestopkontakt, SLK-

serien fra Bernstein med magnetlås 
• Med tredobbelt kodet, 

manipuleringssikker mekanisme
• Kontaktordning: 2 x åbner / 2 x lukker
• Fjederklemmetilslutning, 

beskyttelsesklasse IP67

862-1696 D4SL-N4AFA magnetisk 
sikkerhedsendestopkontakt, 24 Vdc 

1.435 kr

862-1715 D4SL-N4AFG magnetisk 
sikkerhedsendestopkontakt, 24 Vdc 

1.435 kr

862-1706 D4SL-N4CFA magnetisk 
sikkerhedsendestopkontakt, 24 Vdc 

1.435 kr

862-1703 D4SL-N4CFG sikkerhedsmagnetisk 
endestopkontakt, 24 Vdc 

1.435 kr

Omron magnetisk sikkerhedsendestopkontakt
• D4SL-serie sikkerhedsdørkontakter til sikring 

af låsningssytemet fra Omron
• Verdens mindste i denne dørkontakt-klasse  

med beskyttelseslås
• Betydeligt reduceret magnetisk switchstrøm
• Overholder maskindirektivet, lavspændingsdirektivet, 

EMC-direktivet, EN 1088, EN 60204-1, GS-ET-19
• Reduceret ledningstid med one-touch montering  

og fjernelse
• Nøgleholderkraft på 1300 N

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/?searchTerm=telemecanique+Afbrydere+og+omskiftere+XCSTE&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/lagekontakter-magnetlas/?searchTerm=siemens+L%C3%A5gekontakter+-+magnetl%C3%A5s&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/lagekontakter-magnetlas/?searchTerm=440G-T27&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/lagekontakter-magnetlas/?searchTerm=schmersal+L%C3%A5gekontakter+-+magnetl%C3%A5s&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/lagekontakter-magnetlas/?searchTerm=bernstein+L%C3%A5gekontakter+-+magnetl%C3%A5s&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/lagekontakter-magnetlas/?searchTerm=omron+L%C3%A5gekontakter+-+magnetl%C3%A5s+D4SL&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
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528-1052 3SE7150-1BD00 kabelafbryder - 
trækwirekontakt til nødstop, 1NO+1NC / 6 A 

1.822,81 kr

528-1030 3SE7150-1BF00 kabelafbryder - 
trækwirekontakt til nødstop, 2Ö / 6 A 

1.822,81 kr

Siemens kabelafbryder - trækwirekontakt
• Trækwirekontakter i 3SE7 serien bruges til overvågning eller til 

nødstopenheder i særligt farlige områder i henhold til EN ISO 13850 
• Positivt låsende og positivt brydende kontakter 
• Omstillingskapacitet 400 Vac / 6 A
• Til kabellængder op til 75 m
• Kan bruges op til kategori 4, i henhold til EN 954-1

195-1897 XY2CH nødstopkontakt - med trækwire, 
1S+1Ö / 3 A 

1.081,72 kr

195-1896 XY2CH nødstopkontakt - med trækwire, 
1S+2Ö / 1,5 A 

1.034,50 kr

XY2CH nødstopkontakt med trækwire
• XY2CH nødstopafbryger med trækwire fra Telemecanique Sensors
• Til værktøjsmaskiner, transportbånd og håndteringsapplikationer
• Overholder EN / IEC 60947-5-1, EN / IEC 60204-1 og EN / ISO 13850
• Produktcertificering UL-NISD til nødstopudstyr 

792-3115 LIFELINE 440E wiretrækafbryder, 
2NO+2NC / 4 A 

1.156,32 kr

443-8077 LIFELINE 440E wiretrækafbryder, 4NC / 4 A 1.517,67 kr

LIFELINE 440E kabelafbryder - 
wiretrækkontakt
• Guardmaster wiretrækkontakt 

i 440E-serien har 2 slutte/2 
bryde  kontaktkonfigurationer

• Har en spændvidde på op til 75 m
• Positiv mekanisme sikrer, at 

kontakterne låses med det 
samme, når de aktiveres

• Kan kun nulstilles ved at trykke 
på den blå nulstillingsknap

• Beskyttelse mod forkert eller termisk 
ekspansion, der udløser systemet

136-3163 SR wiretrækafbryder 37 m, 2NO+2NC / 10 A 1.282,11 kr
136-3164 SR wiretrækafbryder 75 m, 2NO+2NC / 10 A 1.637,79 kr

Bernstein SR kabelafbryder - 
wiretrækafbryder
• Wiretrækafbryder med nødstop 

med en maximal systemlængde 
på op til 37 m eller 75 m

• Skiftefunktion: 2 bryde/ 2 slutte (standard)
• Omstillingskapacitet: 250 Vac / 10 A
• Integreret reset-knap
• Visualisering af den korrekte wirespænding
• Overholder EN418 og IEC947-5-5

744-8718 PSEN wiretræksnødstopskontakt, 1NO+1NC 
/ 3 A 

1.245,29 kr

744-8711 PSEN wiretræksnødstopskontakt, 1NO+1NC 
/ 3 A 

1,354,90 kr

PILZ PSEN kabelafbryder - 
wiretræksnødstop
• Manuelt betjente wiretræksnødstop 

serie PSEN fra PILZ
• Trykknap med to funktioner: 

nødstop og trækudløsning
• Til sikker nedlukning af transportbånd 

og processer i nødstilfælde 
eller i tilfælde af systemfejl

• NØDSTOP-funktionen kan 
udløses i hele wirens længde

• Velegnet til indendørs 
og udendørs brug

757-9118 ER wiretræksnødstopskontakt med 
NØDAFBRYDER, 1NO+2NC / 3 A 

2.408 kr

757-9115 ER wiretræksnødstopskontakt uden 
NØDAFBRYDER, 1NO+2NC / 3 A 

1.501,61 kr

Omron ER kabelafbryder - wiretræksnødstop
• Kabeltafbryder med og uden nødstop-

funktion, ER-serien fra Omron
• I et robust, langtidsholdbart design til de 

mest krævende anvendelsesområder
• Med kabellængder på op til 80 m kan 

store områder dækkes uden at skulle 
installere utallige nødstopkontakter

• I IP67 -hus, NEMA 6

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/wiretraekafbryder/?searchTerm=siemens+Wiretr%C3%A6kafbryder+3SE7&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/wiretraekafbryder/?searchTerm=telemecanique+Wiretr%C3%A6kafbryder+XY2CH&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/wiretraekafbryder/?searchTerm=allen+bradley+Wiretr%C3%A6kafbryder&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/wiretraekafbryder/?searchTerm=bernstein+Wiretr%C3%A6kafbryder&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/?searchTerm=pilz+Wiretr%C3%A6kafbryder+PSEN&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/wiretraekafbryder/?searchTerm=omron+Wiretr%C3%A6kafbryder&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
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691-8196 Metalhængselkontakt hulaksel, 1 NO + 2 NC 
/ 6 A 

363,84 kr

691-8190 Metalhængselkontakt fuldaksel, 1NO + 2NC 
/ 6 A 

421,25 kr

SIRIUS hængselkontakter
• SIRIUS 3SE5 serie hængselkontakt 

i et 40 mm metalhus
• Med hul- eller fuldaksel
• Snap-action kontakter 

2Ö / 1S integreret
• Til overvågning af hængslede 

låger og døre

360-4380 Preventa XCS hængselkontakter, 2NC / 6 A 399,89 kr
360-4396 Preventa XCS hængselkontakter, 1NO+1NC 

/ 6 A 
386,24 kr

Preventa XCS hængselkontakter
• Preventa XCS XCSPR sikkerhedshængselkontakt 

fra Telemecanique
• To udgange,  5 ° forskudt udløsningsvinkel
• Langsomt brydende sikkerhedskontakter 

med tvangsaktivering
• Ideel til lette industrielle maskiner, 

monteret med hængslede eller drejelige 
beskyttelsesdæksler med en lille aktionsradius

• IP67 beskyttet mod indtrængning af væsker

146-5871 TESK 12ST1 hængselkontakter, 1NO+2NC / 2 A 942,98 kr
146-5872 TESK 12ST2 hængselkontakter, 1NO+2NC / 2 A 942,98 kr

TESK hængselkontakter
• TESK hængselkontakt 

fra Schmersal, med 
M12-stikforbindelse

• Sikkerhedsafbryder til 
beskyttelsesudstyr med hængsler

• Metalhus, med justerbar 
koblingsvinkel

• Ledningsindgangen er M12
• Antal kabelføringer er 1

136-3179 SHS3 hængselkontakt, 1NO+1NC / 4 A 1.515,38 kr
136-3180 SHS3 hængselkontakt, 1NO+2NC / 5 A 1.789,17 kr

SHS3 hængselkontakter
• Hængselkontakt, SHS3-serien fra Bernstein
• Monteringsposition til højre, drejningsvinkel 

0° til 270°
• Skiftepunkt kan nulstilles 

med et ændringssæt
• Aksial eller radikal 

forbindelsesretning

873-2193 Ensign 3 440H hængselkontakt, 3NC / 6 A 291 kr
873-2196 Ensign 3 440H hængselkontakt, 1NO+2NC / 6 A 291 kr

Ensign 3 hængselkontakt
• Allen-Bradley kompakt 

hængselkontakt, Ensign 3
• Med to sikkerhedskontakter 

skiftes der, når 
beskyttelsesanordningen 
drejes 3°

• Drejeligt hoved giver mulighed 
for fire akselpositioner

• Tvangsstyrede kontakter i 
henhold til EN 1088, IEC 947-5-1

• Til brug med Guardlink-
teknologi fra Guardmaster

744-8698 PSEN sikkerhedsafbryder med hængsel  
venstre, 2NC / 4 A 

1.203,94 kr

744-8692 PSEN sikkerhedsafbryder med hængsel 
højre, 2NC / 4 A 

1.203,94 kr

PSEN sikkerhedsafbryder med hængsel
• PSEN sikkerhedsafbryder med hængsel fra PILZ, 

til montering på højre eller venstre side
• Sammen med PILZ-kontrolsystemer er det velegnet 

til applikationer med høje sikkerhedskrav
• Skiftepunkt justerbart fra 0° til 270°, integreret 

præcisionsjusteringssystem
• Sabotagesikkert, da det er integreret direkte i sikringen 

Tilslutning via M12-stik, 4-polet

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/haengselkontakter/?searchTerm=siemens+H%C3%A6ngselkontakter&applied-dimensions=4294857991&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/haengselkontakter/?searchTerm=telemecanique+H%C3%A6ngselkontakter+XCS&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/?searchTerm=schmersal+H%C3%A6ngselkontakter+TESK&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/haengselkontakter/?searchTerm=bernstein+H%C3%A6ngselkontakter+SHS3&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/haengselkontakter/?applied-dimensions=4294967167,4291876802&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/afbrydere-og-omskiftere/industrielle-afbrydere-og-omskiftere/haengselkontakter/?searchTerm=pilz+H%C3%A6ngselkontakter+PSEN&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
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127-8312 XUSL2E30H016N lysgardin T2, 30 x 160 mm 4.637,56 kr
127-8308 XUSL2E30H181N lysgardin T2, 30 x 1810 mm 18.037,81 kr

PREVENTA XUSL2E lysgardin
• PREVENTA XUSL 

sikkerhedslysgardiner, type 2
• Anvendelser omfatter robotsystemer, 

montage- og emballeringslinjer, 
svejseudstyr og værktøjsmaskiner 

• Manuel eller automatisk opstart
• Et af de mest kompakte 

produkter på markedet med 
alle de vigtige funktioner

127-8315 XUSL4E14F016N lysgardin T4, 30 x 160 mm 8.556 kr
127-8316 XUSL4E30H181N lysgardin T4, 30 x 1810 mm 23.392,79 kr

PREVENTA XUSL4E lysgardin
• PREVENTA XUSL 

sikkerhedslysgardiner, type 4
• Anvendelser omfatter 

robotsystemer, montage- og 
emballeringslinjer, svejseudstyr 
og værktøjsmaskiner 

• Manuel eller automatisk opstart
• Et af de mest kompakte 

produkter på markedet med 
alle de vigtige funktioner

920-9694 2TLA022 Orion1 lysgardin, 16-stråler 
300mm 

7.450,03 kr

920-9697 2TLA022 Orion1 lysgardin T4, 32-stråler 
600mm 

10.334,91 kr

920-9701 2TLA022 Orion1 lysgardin T4, 64-stråler 
1.200 mm 

15.379,38 kr

ABB Orion1 lysgardin
• Orion1-fotoceller fra ABB, leveres 

med sender og modtager
• Udstyret med finger- eller 

håndgenkendelse til sikring af maskiner
• Hver lysbomme kan overvåge 

aktiveringselementerne
• Med drejebeslag og justeringshjælp 

med stor indstillingsvinkel
• M12-stikforbindelse

125-0683 F3SG-R lysgardin T2, 20-stråler, 430 mm 4 354 kr
125-0684 F3SG-R lysgardin T2, 24-stråler, 510 mm 4.750,00 kr
125-0685 F3SG-R lysgardin T2, 28-stråler, 590 mm 5.165 kr

Omron F3SG lysgardin
• Sikkerhedslysgardin serie 

F3SG-RE fra Omron
• Let at bruge, ideel til 

enkle TÆND/ SLUK-
registreringsanvendelser

• Rækkevidde fra 0,3 m til 20 m
• Visning af QR-kode til 

online fejlfinding
• Let kabelføring med 

kun 4 ledninger
• Kort responstid på 5 ms

136-3362 C4C lysgardin 300mm, sender R14 mm 3.742 kr
136-3363 C4C lysgardin 300mm, modtager R14 mm 6.104,17 kr

Sick deTec4 sikkerhedssystem
• deTec4 Core fotoelektrisk 

sikkerhedslyssystem fra Sick
• Med et innovativt monteringssystem
• Placering i enhver position i bygningen, 

derfor ingen døde zoner
• Integreret LED-display, diagnostiske 

funktioner og automatisk afstandsmåling
• Kapslingsklasse IP65/IP67

146-5824 SLC440 lysgardin sender, 24-sttåler 490 mm 5.867,28 kr
146-5845 SLC440 lysgardin modtager, 24-stråler  

490 mm 
5.867,28 kr

Schmersal SLC440 lysgardin
• Lysgardin, serie SLC440 fra Schmersal
• Brugervenlig instilling af 

parametre uden værktøj
• Pålideligt sikkerhedskoncept 

i tilfælde af inferens

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/folere-sensorer/lysbomme/?searchTerm=telemecanique+lysgardiner&applied-dimensions=4291989848,4291953506&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/folere-sensorer/lysbomme/?searchTerm=telemecanique+lysbomme&applied-dimensions=4291989848,4291953455&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/folere-sensorer/lysbomme/?searchTerm=abb+lysbomme&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/folere-sensorer/lysbomme/?searchTerm=omron+lysbomme+F3SG&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/folere-sensorer/lysbomme/?searchTerm=sick+lysbomme+C4C&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/folere-sensorer/lysbomme/?searchTerm=schmersal+lysbomme+SLC440&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
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191-9842 PILZ PSEN opII4H lysgardin, 300 mm 7.978,22 kr
191-9836 PILZ PSEN opII3H lysgardin, 600 mm 8.493,04 kr

PILZ PSEN lysgardiner
• PSEN-lysgarding er berøringsfrit takket være 

beskyttelsesanordninger, der virker vha. et IR-beskyttelsesfelt
• Til arbejdsområder, hvor maskiner, robotter og 

automatiserede systemer kan bringe mennesker i fare
• LED-display til statusinformation
• Løsning: 30 mm
• Overholder DIN EN 61496-1 og DIN EN 61496-2

703-4968 GuardShield micro 400 lysgardin, 300 mm 4.401,67 kr
703-4971 GuardShield micro 400 lysgardin, 600 mm 8.095,01 kr

GuardShield micro lysgardin
• Type 4 sikkerhedslysgardiner, til 

mindre systemer med begrænsede 
installationsmuligheder

• Mere fleksibilitet ved tilslutning 
til en MSR42-styreenhed

• Tilslutningskabel med M12-stik
• Overholder IEC61496 og 

UL61496, CE-mærkning

511-7080 SmartScan 1000 plus lysgardin, 24-stråler 
640 mm 

6.973,78 kr

511-7119 SmartScan 1000 plus lysgardin, 60-stråler 
1.540 mm 

11.688,23 kr

SMARTSCAN lysgardiner, 1000 Plus
• SMARTSCAN 1000 plus 

er et lysgardin med en 
opløsning på 40 mm

• Fejlsikre elektroniske 
to-kanals udgange

• Løbende selvkontrol af 
systemet slukker udgangene, 
hvis der opdages en fejl

• Nem installation og justering 
med diagnostisk indikator

701-9225 Sick V200 WS sikkerhedskamera 7.935,05 kr

SICK V200 sikkerhedskamera
• Enkeltstrålssikkerhedskamerasystem med 

en rækkevidde på op til 2,1 m
• Optik med IR-lysstråle og reflektor 

med en stor åbningsvinkel, til  
overvågningsopgaver uden blinde vinkler

• Status og diagnose vises via lysdioder
• Tilslutning via 8-polet M12-stik
• Hus i støbt aluminium, robust 

og vejrbestandigt

136-3388 Sick S300 Mini Standard S32B-3011BA 18.333 kr
136-3386 Sick S300 Advanced S30B-3011CA 24.118 kr

Sick sikkerheds-laserscanner
• S300 mini sikkerhedslaserscanner. 
• Kompakte enheder - passer perfekt til 

et hvilket som helts maskindesign
• Plug and play for enhedsudskiftning 
• Kort reaktionstid (80 ms min)
• 270° scanningsvindue
• 3 m radius for sikkerhedsfeltet 
• 8 m advarselsfelt (ved 15° reflektivitet)

862-5868 Omron 0S32C-SP1 laserscanner 32.700 kr
862-5865 Omron 0S32C-BP laserscanner 32.700 kr

Omron laserscanner
• Kompakte sikkerhedslaserscannere i et fladt 

yderhus, til installation ved begrænset plads
• 270 ° detektionsvinkel, til total dækning af 

to sider med kun en laserscanner
• Op til 70 kombinationer og betjeningsmønstre kan 

konfigureres til komplekse AGV-applikationer
• Med en sikkerhedszone og to advarselszoner, styring via Ethernet

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/folere-sensorer/lysbomme/?searchTerm=pilz+lysbomme+PSEN&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/folere-sensorer/lysbomme/?searchTerm=allen+bradley+lysbomme+micro+400&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/folere-sensorer/lysbomme/?searchTerm=smartscan+lys+bomme+1000&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/?searchTerm=Sick+V200&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/folere-sensorer/lysregistrering-og-afstandsmaling/?searchTerm=sick+S300&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/folere-sensorer/lysbomme/?searchTerm=omron+0S32C&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site


dk.rs-online.com48

MASKINSIKKERHED  

784-5819 3SK1121-2AB40, sikkerhedsrelæer 24 Vdc 2.754,29 kr

SIRIUS 3SK1 sikkerhedsrelæer, 24 V
• Enkeltkanals sikkerhedsrelæer i standardserien, konfigurerbar
• 4-polet DIP-kontakt til funktionsindstilling, instil/nulstil-knap
• 4 lysdioder til visning af status og funktion 
• To sensorindgange 
• Sikkerhedskategori 4 i henhold til ISO 13849-1

784-5784 3SK1111-1AW20, sikkerhedsrelæer 240 Vac 2.168,10 kr
784-5796 3SK1111-2AW20, sikkerhedsrelæer 240 Vac 2.168,10 kr

SIRIUS 3SK1 sikkerhedsrelæer, 240 V
• Enkeltkanals sikkerhedsrelæer i standardserien, konfigurerbar
• 4-polet DIP-kontakt til funktionsindstilling, instil/nulstil-knap
• 4 lysdioder til visning af status og funktion 
• To sensorindgange 
• Sikkerhedskategori 4 i henhold til ISO 13849-1

200-6176 XPSUAB11CP, 1-kanal sikkerhedsrelæer, 24 V 1.175,27 kr
200-6142 XPSUS32AC, 2-kanal sikkerhedsrelæer,  

48 → 230 V 
3.994,20 kr

PREVENTA XPSUAB sikkerhedsrelæer
• Schneider Electrics Preventa XPSUAB-serie af sikkerhedsrelæer
• Udviklet til overvågning af tohånds-kontrolstationer
• Til nødstopafbrydere, komplementære kontakter, 

afbrydere og magnetiske kontakter

200-6135 XPSUAT13A3AP, 3-kanal sikkerhedsrelæer, 24 V 4.019,02 kr
200-6137 XPSUDN13AP, 6-kanal sikkerhedsrelæer, 24 V 3.281,22 kr

PREVENTA XPSUAT sikkerhedsrelæer
• Schneider Electrics Preventa 

XPSUAT-serie af sikkerhedsrelæer 
• Beskytter brugeren og maskinen 

ved straks at stoppe den farlige 
bevægelser, hvis der opdages et 
problem inden for sikkerhedskredsløbet

• Til brug i overvågningsapplikationer 
med nødstopkredsløb, mekaniske 
afbrydere, magnetiske kontakter 
med supplerende NC-kontakter

812-8957 ESR5-NO-21, 2-kanal sikkerhedsrelæer, 24 V 1.573,88 kr
812-8960 ESR5-NO-31, 2-kanal sikkerhedsrelæer, 24 V 1.838,87 kr

Eaton sikkerhedsrelæer
• Eaton sikkerhedsrelæer i ESR5-serien
• Til overvågning af signalerne fra sikkerhedsanordninger
• Hurtig og pålidelig nedlukning i nødstilfælde
• I henhold til EN 954-1, EN ISO 13849-1

122-2497 SNA4043K-A sikkerhedsrelæer, 24 Vac/dc 1.613,87 kr
122-2493 SNA4043K-A sikkerhedsrelæer, 230 Vac 1.751,26 kr

SNA-4043K sikkerhedsrelæer
• SNA 4043K sikkerhedsrelæ med LED display fra Wieland Electric
• Til alle enheder inklusive elevatorer og varmeapparater
• Også godkendt til brug som sikkerhedsdørovervågning
• NØDSTOP kategori 0, i henhold til EN 60204-1
• Op til kategori 4: EN 954-1 eller SIL 3: EN 62061 og PL e: EN 13849-1

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/relaeer/styrerelaeer/sikkerhedsrelaeer/?searchTerm=siemens+3Sk1&applied-dimensions=4292141254&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/relaeer/styrerelaeer/sikkerhedsrelaeer/?searchTerm=Siemens+SIRIUS+110+til+240+V+ac%2Fdc+Sikkerhedsrel%C3%A6&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/relaeer/styrerelaeer/sikkerhedsrelaeer/?searchTerm=schneider+sikkerhedsrel%C3%A6er+XPSU&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/relaeer/styrerelaeer/sikkerhedsrelaeer/?searchTerm=schneider+Sikkerhedsrel%C3%A6er+XPSU&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/relaeer/styrerelaeer/sikkerhedsrelaeer/?searchTerm=eaton+Sikkerhedsrel%C3%A6er+ESR&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/relaeer/styrerelaeer/sikkerhedsrelaeer/?searchTerm=wieland+Sikkerhedsrel%C3%A6er+SNA403&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
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245-1848 PNOZ X3 NØDSTOP-enhed, 24 Vdc 1.668,69 kr
245-1854 PNOZ X3 NØDSTOP-enhed, 230 Vac 1.668,69 kr

PNOZ-X3 nødstopenheder
• Sikkerhedsrelæer fra PNOZ X3-serien fra PILZ
• Til brug i potentielt farlige miljøer
• Overvågning af forsyningsspændingen
• 2-kanals detektering af kortslutnin giver 

indgangskontakter eller 1-kanals 
• Relæudgang: 3 normalt åben, 1 normalt tilsluttet og 1 SC

181-2780 UG6980 2-kanal sikkerhedskontroller, 2S 1.595,68 kr
181-2779 UG6970 2-kanal sikkerhedskontroller, 4S 2.800,63 kr

SAFEMASTER UG 6980 sikkerhedskontrollere
• SAFEMASTER C, 24 Vdc sikkerhedskontroller serie UG 6980 fra Dold
• Multifunktionelle 2-kanals sikkerhedsmoduler
• Linjefejlsdetektering på 

TÆND/SLUK-knappen:
• Manuel eller automatisk genstart
• Tvangsstyrede udgangskontakter

890-3389 G9SE 2-kanal sikkerhedsrelæer, 2S 995 kr
890-3382 G9SE 2-kanal sikkerhedsrelæer, 4S 1.169 kr

Omron G9SE sikkerhedsrelæer
• Omron 2-kanals sikkerhedsrelæ serie G9SE
• Tilslutningsspænding 24 Vdc, konfigurerbar
• Udstyret med sikkerhedskontakter og hjælpekontakter
• Let og pålidelig installation og vedligeholdelse
• Med statusvisning for hurtigere fejlfinding

666-7078 NØDSTOP sikkerhedsdørovervågning,  
24 Vdc 

832,71 kr

666-7117 NØDSTOP sikkerhedsdørovervågning,  
24 Vac/dc 

1.358,27 kr

PSRclassic sikkerhedsrelæer
• PSRklassisk sikkerhedsrelæ fra Phoenix Contact
• Kan hurtigt samles til en skræddersyet sikkerhedsløsning
• Hurtig installation og idriftsættelse med praktisk tilslutningsteknologi
• Hurtig ledningsføring, klar diagnose
• Testet sikkerhed og TÜV-certificeret

741-8650 SRB301MC sikkerhedsrelæer, 24 V 1.507,19 kr
741-8653 SRB301ST sikkerhedsrelæer, 24 V 2.343,04 kr

PROTECT SRB301 sikkerhedsrelæer
• To-kanals sikkerhedsrelæer, PROTECT SRB301-serien fra Schmersal
• Styrespænding 24 Vac / dc
• Til brug i sikkerhedsprogrammer
• Ideel med lysbomme/-gardiner, sikkerhedsmåtter, -kontakter og -låse 

Godkendelser: BG, USA/CAN

751-1024 440R-D22R2 DI sikkerhedsrelæer, 24 V 2.390  kr
751-1027 440R-D22S2 DIS sikkerhedsrelæer, 24 V 2.190 kr

Guardmaster® 440R sikkerhedsrelæer
• Allen Bradley Series 440R Guardmaster 

dobbeltkanal sikkerhedsrelæer
• Styrespænding 24 Vdc, konfigurerbar
• Udstyret med to sikkerhedskontakter 

+ en hjælpekontakt
• Integreret funktionalitet af to 

sikkerhedsrelæer i et 22 mm hus
• Elektromekanisk DI eller 

halvlederrelæ DIS output

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/relaeer/styrerelaeer/sikkerhedsrelaeer/?searchTerm=pilz+Sikkerhedsrel%C3%A6er+PNOZ+X3&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/plc-er-hmi-er-og-industricomputere/sikkerhedskontrollere/?applied-dimensions=4294966565&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/relaeer/styrerelaeer/sikkerhedsrelaeer/?searchTerm=omron%20Sikkerhedsrel%C3%A6er%20G9SE&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/relaeer/styrerelaeer/sikkerhedsrelaeer/?searchTerm=phoenix%20contact%20Sikkerhedsrel%C3%A6er&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/relaeer/styrerelaeer/sikkerhedsrelaeer/?searchTerm=schmersal+Sikkerhedsrel%C3%A6er+SRB301&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/relaeer/styrerelaeer/sikkerhedsrelaeer/?searchTerm=allen%20bradley%20Sikkerhedsrel%C3%A6er%20440R&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
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907-5980 LED blitz-signallysgiver orange, 10 → 100 Vdc 427,91 kr
907-5996 LED blitz-signallysgiver orange, 110 → 230 Vac 427,91 kr
907-5983 LED blitz-signallysgiver rød, 10 → 100 Vac 427,91 kr
907-5999 LED blitz-signallysgiver rød, 110 → 230 Vac 427,91 kr

RS PRO LED-lyssignalgivere
• Kraftfulde LED-lyssignalgivere i fladt 

design fra RS PRO
• Billig løsning til anvendelser i 

alle industrisektorer, hvor der 
kræves advarselslamper

• Dimensioner:  Ø 77 x 95 mm
• Fås til spændinger fra 10 til 

100 Vdc eller 110 til 230 Vac

169-7509 LR6 LED-signaltårn med buzzer, 24 Vdc 2.485,37 kr

Patlite LR6 LED signaltårn med 
buzzer
• Flerfarvet, LED-signaltårn i fem niveauer
• Forkonfigureret signaltårn med LR 

LED’er i et modulært design
• Med blinkende funktion og lydgiver
• Basemontering, forsyningsspænding 24 Vdc
• Farvespektrum rød/gul/grøn/hvid/blå

190-6060 LED-allround-lyssignalgiver grøn, 24 V 1,822,81 kr
190-6072 LED-allround-lyssignalgiver rød, 24 V 1,822,81 kr

Siemens allround-lyssignalgivere
• LED-allround-lyssignalgiver fra Siemens
• Diameter 70 mm, roterende lys
• Strømforsyning:  24 Vac/dc, strømforbrug 40 mA

181-1658 SIRIUS LED-signaltårnsmodul med konstant 
lys grøn, 12 → 230 Vac/dc 

386,24 kr

181-1659 SIRIUS LED-signaltårnsmodule med 
konstant lys rød, 12 → 230 Vac/dc 

386,24 kr

SIRIUS signaltårnsmodul med 
konstant lys
• SIRIUS LED-signaltårnsmodul med 

konstant lys fra Siemens
• Strømforsyning 12 

til 230 Vac / dc
• Yderhus diameter 

70 mm 
BA 15d 
belysningsarmatur, 
uden lyselement

901-2421 XVR LED-lyssignalgiver grøn, 12 → 24 Vdc 1.369,38 kr
901-2493 XVR LED-lyssignalgiver orange, 48 Vdc 1.465,48 kr
901-2481 XVR LED-lyssignalgiver rød, 48 Vdc 1.465,48 kr

HARMONY XVR LED lyssignalgivere
• Multifunktionelle LED-lyssignalgiver, HARMONY 

XVR-serien fra Schneider Electric
• Tildelt RedDot Industrial 

Design Award 2014
• Rotations-, blitz- og blinkfunktioner, 

vedligeholdelsesfri takket være 
motorløs LED-teknologi

• Til visuel signalering på 
fabrikker, entreprenørkøretøjer 
og offentlige områder

• Fire forskellige farver 
fås hos RS Online

704-3770 XVC6 LED-lystårn, rød/orange 1.433,36 kr
704-3798 XVC6 LED-lystårn, rød/orange/grøn 1.120,19 kr
704-3824 XVC6 LED-lystårn, rød/orange/grøn/

blå/hvid 
2.044,44 kr

HARMONY XVC6 LED-lystårn med buzzer
• LED-lystårn med buzzer, HARMONY 

XVC6-serien fra Schneider Electric
• 60 mm i diameter, velegnet til brug i 

halvleder-fabrikker, til transportbånd 
og til små automater

• Strømforsyning 24V DC / AC
• Konstant lysende eller blinkende 

super kraftig LED-belysning

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/lydgivere-og-lyssignalgivere/lyssignalgivere/?searchTerm=rs+pro+Lyssignalgivere&applied-dimensions=4294550343&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/p/signal-towers/1697509/?cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/lydgivere-og-lyssignalgivere/lyssignalgivere/?searchTerm=siemens%20Lyssignalgivere&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/lydgivere-og-lyssignalgivere/komponenter-til-signaltarne/?searchTerm=siemens+Lyssignalgivere+Sirius&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/lydgivere-og-lyssignalgivere/lyssignalgivere/?searchTerm=schneider%20XVR%20lyssignalgivere&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/lydgivere-og-lyssignalgivere/signaltarne/?applied-dimensions=4294965001,4291735053,4293622430&applied-dimensions=4294866919&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
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199-9748 RS PRO-elektronisk lydgiver 24 V, 114 dB 2.030,64 kr
199-9747 RS PRO-elektronisk lydgiver 240 V, 114 dB 1.895,28 kr

RS PRO elektroniske lydgivere
• Elektroniske sirener fra RS PRO, til pålidelig advarsel i nødsituationer
• Elektromekanisk højfrekvent lydudgang
• Advarer om risiko for skade eller tilskadekomst og reducerer nedetid
• Forskellige modeller og frekvenser tilgængelige på RS Online

124-9248 EHS elektroniske lydgivere, 32-tonet 2.734,91 kr
864-2627 EHS elektroniske lydgivere, 63-tonet 2.665,96 kr

Patlite lydgivere, Serie EHS
• Alarmhorn fra Patlit EHS-serien til vægmontering 

med enestående lydkvalitet
• Forudinstalleret med alarmtoner og melodier i MP3-format
• Velegnet til til både udendørs- og indendørsfunktion
• Beskyttelsesgrad IP65, egnet til indendørs og udendørs brug

846-3642 Patrol PA-1 lydgiver 80-tonet, 24 Vdc 801,47 kr
846-3645 Patrol PA-1 lydgiver 80-tonet, 240 Vdc 1.215,04 kr

Patrol PA-1 lydgivere
• Elektronisk lydgiver Patrol PA-1, med et lydtryk på 100 dB
• Effektiv lydgiver med 100 dB udgang og 80 alarmtoner
• Hurtig montering og installationstid
• Slagfast yderhus IK08

135-0727 Auer signalhorn grå, 24 Vdc 352,36 kr
135-0728 Auer signalhorn grå, 230 Vac 341,03 kr

Auer Signalhorn
• Professionel serie KLH-KDH fra Auer
• Elektromekanisk 1-tonet signalhorn i et slagfast yderhus
• Robust og gennemtrængende, i et kompakt design.
• Maks. lydtryk 108 dB

477-4272 Asserta Midi lydgiver 32-tonet, 9 → 60 Vdc 750,99 kr
477-4288 Asserta Midi lydgiver 32-tonet, 115 → 230 Vac 946,89 kr

Asserta Midi 32-tonet lydgiver
• Elektroniske 32-tonede alarmer i Asserta Midi-serien fra Fulleon
• Lydtryksniveau op til 110 dB i en afstand på 1 m
• Tre alarmniveauer til forskellige advarselstilstande

539-4697 Nexus 110 lydgiver 64-tonet, 10 → 60 Vdc 752,26 kr
539-4726 Nexus 110 lydgiver 64-tonet, 110 → 230 Vac 1.038,52 kr

Nexus 110, 64-tonet lydgiver
• Elektronisk 32-tonet alarm i Asserta Midi-serien fra Fulleon
• Lydtryksniveau op til 110 dB i en afstand på 1 m
• Tre alarmniveau til forskellige advarselstilstande

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/lydgivere-og-lyssignalgivere/elektroniske-lydgivere/?searchTerm=rs%20pro%20Elektroniske%20lydgivere&applied-dimensions=4294537372&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/lydgivere-og-lyssignalgivere/elektroniske-lydgivere/?searchTerm=patlite%20Elektroniske%20lydgivere%20EHS&applied-dimensions=4294549433&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/lydgivere-og-lyssignalgivere/elektroniske-lydgivere/?searchTerm=pfannenberg%20Elektroniske%20lydgivere%20Pa&applied-dimensions=4294965327,4293556771&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/lydgivere-og-lyssignalgivere/elektroniske-lydgivere/?searchTerm=auer%20signal%20Elektroniske%20lydgivere&applied-dimensions=4294874173&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/lydgivere-og-lyssignalgivere/elektroniske-lydgivere/?searchTerm=eaton%20Elektroniske%20lydgivere%20asserta%20midi&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/lydgivere-og-lyssignalgivere/elektroniske-lydgivere/?searchTerm=klaxon%20Elektroniske%20lydgivere%20nexus%20110&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
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197-4290 Mini lyssignalgiver, kabelforbindelse 365,20 kr
197-4291 Mini lyssignalgiver, med M12-stik 423,90 kr
197-4292 Mini lyssignalgiver + brummer, 

kabelforbindelse 
450,72 kr

197-4293 Mini lyssignalgiver + brummer, med 
M12-stik 

499,63 kr

MC55  Mini lyssignalgivere
• Mini lyssignalgiverserie MC55 fra Werma til 24 Vdc-forbindelse
• Med klar linse, farverne rød/grøn/gul
• Driftstemperaturområde: –20 °C til + 50 °C
• Beskyttelsesklasse IP65,  

beskyttelsesklasse 2

746-5016 Lyssignalgiver - konstant lysende, rød 808,06 kr
746-5019 Lyssignalgiver - konstant lysende, grøn 808,06 kr
746-5013 Lyssignalgiver - konstant lysende, gul 808,06 kr

Werma 853 lyssignalgivere
• WERMA LED konstante signallys til 

forsyningsspændinger på 115 og 230 Vac
• I en attraktiv firkantet form med et innovativt plug-

in system til at skabe kombinationer af lyskryds
• Velegnet til bund-, væg- og loftsmontering

197-4167 EvoSIGNAL Mini TwinLIGHT, rød 405,60 kr
197-4173 EvoSIGNAL Mini TwinLIGHT, grøn 405,60 kr
197-4177 EvoSIGNAL Mini TwinLIGHT, gul 405,60 kr

EvoSIGNAL Mini lyssignalgivere
• Lyssignalgiver fra EvoSIGNAL Mini-serien fra 

WERMA, med TwinLight-signalbillede
• Standardløsning i signalering - modulær, enkel og 

overskueligTil strømforsyninger fra 115 til 230 Vac
• Velegnet til et 

temperaturområde fra 
-30 °C til +60 °C

• Dimensioner: Ø 62 x 85 mm
• Yderligere modeller 

til andre spændinger 
findes hos RS Online

197-4197 EvoSIGNAL Midi TwinLIGHT, rød 762,93 kr
197-4202 EvoSIGNAL Midi TwinLIGHT, grøn 762,93 kr
197-4204 EvoSIGNAL Midi TwinLIGHT, gul 762,93 kr

EvoSIGNAL Midi lyssignalgivere
• Lyssignalgiver i EvoSIGNAL Midi-serien fra WERMA, med 

blinkende/kontinuerligt TwinLight-signalbillede
• Standardløsning i 

signalering - modulær, 
enkel og overskuelig

• il strømforsyninger 
fra 115 til 230 Vac

• Velegnet til et 
temperaturområde fra 
-30 °C til +60 °C

• Dimensioner: Ø 85 x 130 mm

197-4222  1.670,96 kr
197-4229 EvoSIGNAL Maxi TwinLIGHT, grøn 1.670,96 kr
197-4231 EvoSIGNAL Maxi TwinLIGHT, gul 1.670,96 kr

EvoSIGNAL Maxi lyssignalgivere
• Lyssignalgiver i EvoSIGNAL Maxi-serien fra WERMA, 

med flash EVS TwinFlash-signalbillede
• Standardløsning i signalering - modulær, enkel og overskuelig
• Til strømforsyninger 

fra 115 til 230 Vac
• Velegnet til et 

temperaturområde fra 
-30 °C til +60 °C

• Dimensioner: Ø 120 x 173 mm

197-4246 EvoSIGNAL Mini TwinLIGHT Combi, rød 710,17 kr
197-4253 EvoSIGNAL Mini TwinLIGHT Combi, grøn 710,17 kr
197-4257 EvoSIGNAL Mini TwinLIGHT Combi, gul 710,17 kr

EvoSIGNAL Mini Combi lyssignalgiver
• Alarm-lyssignalgiver fra EvoSIGNAL Mini Combi-serien fra WERMA
• Med EVS TwinFlash signalbillede og 95 dB 

kontinuerlig tone/pulserende tone
• Til strømforsyninger fra 115 til 230 Vac
• Velegnet til et 

temperaturområde fra 
-30 °C til +60 °C

• Dimensioner: Ø 62 x 85 mm

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/lydgivere-og-lyssignalgivere/lyssignalgivere/?searchTerm=werma%20Elektroniske%20lydgivere%20MC55&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/?searchTerm=werma+Lyssignalgivere+853&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/lydgivere-og-lyssignalgivere/lyssignalgivere/?searchTerm=werma%20Lyssignalgivere%20evosignal%20mini&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/lydgivere-og-lyssignalgivere/lyssignalgivere/?searchTerm=werma%20Lyssignalgivere%20evosignal%20midi&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/lydgivere-og-lyssignalgivere/lyssignalgivere/?searchTerm=werma%20Lyssignalgivere%20evosignal%20maxi&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/automation-og-styring/lydgivere-og-lyssignalgivere/lydgivere/?applied-dimensions=4294964492,4291254401&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
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828-8778 K37 lystårn pulserende tone, grøn/rød 676,53 kr
828-8781 K37 lystårn pulserende tone, grøn/gul/rød 858,97 kr
828-8804 K37 lystårn pulserende tone, blå/grøn/

gul/rød 
1.060,60 kr

Werma lystårn med buzzer K37
• Slanke 24 Vac/dc LED-lystårne   med 

1 til 5 optiske signalniveauer
• Kompakt, helt lukket design - 

manipulation udelukket
• et og hurtig at installere
• Ideel til brug i alle offentlige områder

828-8788 K37 lystårn klar, grøn/rød 709,21 kr
828-8790 K37 lystårn klar, grøn/gul/rød 891,41 kr
828-8801 K37 lystårn klar, blå/grøn/gul/rød 1.093,20 kr

Werma lystårn med buzzer K37, 
klar
• Slanke 24 Vac/dc LED-signaltårne, 

med klar linse og lydgiver
• Kompakt, helt lukket design med 

1 til 5 optiske signalniveauer
• Let og hurtig at installere
• Ingen manipulation - ideel 

til offentlige områder

123-2890 KombiSIGN 40 TwinLIGHT konstant-/blinkende 
lyselement, rød 

212,47 kr

123-2894 KombiSIGN 40 TwinLIGHT konstant-/blinkende 
lyselement, grøn 

212,47 kr

123-2887 Adapter til gulvmontering 42,64 kr
123-2886 Tilslutningselement 122,54 kr

Modulære lyssignalgivere   KombiSIGN 40
• Modulært TwinLIGHT-lyssignalgiver
• Kombinerer to lysbilledfunktioner, blinkende lys og konstantlys
• Bedste synlighed
• Høj grad af beskyttelse, IP 66/69k

184-5126 KombiSIGN 72 TwinLIGHT konstant-/blinkende 
lyselement, rød 

249,81 kr

184-5127 KombiSIGN 72 TwinLIGHT konstant-/blinkende 
lyselement, grøn 

249,81 kr

184-5132 KombiSIGN 72 sirenenelement, 8-toner 423,26 kr
455-3413 Terminalenhed til lyssignalgiver 152,49 kr

Modulært lyssignalgivere KombiSIGN 72
• Modulært TwinLIGHT-lyssignalgiver 
• Kombinerer to lysbilledfunktioner, blinkende lys og konstantlys
• Bedste synlighed
• Fremtidssikret, kan opgraderes som opkalds- og 

rapporteringssystem

849-5409 AndonLIGHT-sæt med SmartBOX 2.481,03 kr

Lyssæt
• AndonBOX-Kit - 24V-system, som gør det 

muligt at skifte op til 4  niveauer
• Formonteret signaltårn med SmartBOX
• Let idriftsættelse
• Kan vise når der er brug for at stoppe 

produktionen pga. kvalitetsproblemer

360-0552 Lydgiver - horn, 12 Vdc 869,09 kr
360-0568 Lydgiver - horn, 24 Vdc 818,90 kr
360-0574 Lydgiver - horn, 230 Vac 661,03 kr

Signalhorn 570
• Elektromekaniske horn med tragt, lydniveau 108 dB
• Maksimal sikkerhed gennem pålidelige alarmer i tilfælde 

af fejl i en lang række anvendelsesområder
• Hurtig og nem montering og idriftsættelse

https://dk.rs-online.com/
https://dk.rs-online.com/web/c/?searchTerm=werma+kompakt&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
https://dk.rs-online.com/web/c/?searchTerm=werma+kompakt&cm_mmc=DK-PMKTG-_-PDF-_-MCC_205_1021_NE-_-MSF_Site
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Sikkerhed er mere end Sikkerhed er mere end 
bare en god følelsebare en god følelse
Se de nyeste personlige værnemidler  
fra RS PRO

Når gnisterne springer 
RS PRO sikkerhedsbriller beskytter effektivt mod 
partikler, væsker, stød og stråling. 

Fra følsom til robust
Med handsker fra RS PRO har du alt under kontrol, 
uanset om det drejer sig om mikroorganismer eller olier.

En hovedsag
RS PRO hjelme har fremragende stødabsorbering, 
er modstandsdygtige overfor indtrængning og er 
varmebestandige.

Stå fast 
RS PRO sikkerhedssko giver dig støtte og  
beskyttelse mod skader.

https://dk.rs-online.com/rspro
https://de.rs-online.com/rspro-psa
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