Kære besøgende
Nu er det igen tid til en nyheds mail her fra os hos ICS A/S Fotocelle eksperten.
Denne gang byder vi på nogle spændende nyheder fra Siko
GmbH, Contrinex AG, E. Dold & Söhne samt ikke mindst
Giovenzana International B.V.

Elevator komponenter ifølge de nye
standarder EN81.20 & EN81.50
For at servicere vores mange elevator kunder, har vi samlet
en helt ny program serie med komponenter der alle følger de
nye standarder som der skal overholdes.

Vi håber at i finder læsningen interresant.

Produkterne kommer fra vores leverandør Giovenzana der
altid har været kendetegnet for kvalitet og sikkerhed helt i
top.

Nye miniature magnetsensorer fra
Siko

Du kan se mere vedr. de nye standarder og produkter her.

Ny miniature magnetsensor med 0,1 µm opløsning fra SIKOglobal!
De nye LEC100 & LEC200, imponere med deres yderst
kompakte størrelse men med store anvendelses muligheder!
Med en opløsning på helt ned til 0,1 µm, taste frekvens på
helt op til 2500 Hz, monteret med et højt fleksibelt PUR-kabel
er denne sensor helt ideel til robotindustrien!

Plads er penge - Det ved E. Dold &
Söhne
Det kun 17,5 mm brede nødstopsmodul UF 6925 i
SAFEMASTER serien overvåger sikkerhedsfunktioner som
nødstop eller sikkerhedsdøre sikkert og simpelt i næsten
enhver applikation og er kendetegnet ved maksimal sikkerhed
for personer og maskiner med et minimum plads behov. UF
6925 muliggør tidsbesparende fortrådning ved hjælp af
integrerede ’push-in’ klemmer på forsiden og muliggør hurtig
montering ved simpel montage på DIN-skinnen.

Pladsbesparende sikkerheds lysgitter
fra Contrinex
Contrinex har lanceret et nyt pladsbesparende sikkerheds
lysgitter for håndbeskyttelse med sikkerhedskategori 2.
Gitteret er et slimline gitter på kun 26x26 mm, udført i et
robust aluminiums hus, som gør det velegnet til selv meget
barske områder.

Ny produktoversigt fra ICS A/S

Derudover er der på dette gitter ingen blinde zoner eller
vinkler, dette muliggør sammensætning af flere enheder uden
at det vedrører sikkerheds godkendelsen.
Du kan se mere om det nye Safetinex Slimline her.

Vi har arbejdet på at få udarbejdet en ny og tidssvarende
produkt oversigt over vores utallige komponenter.
Tag et kig på hvilke produktområder vi kan servicere jer med
og kontakt os endelig hvis der er noget i finder interessant og
ønsker at høre lidt mere om.
Du kan se vores produkt oversigt lige her.

Kontakt os:

Holkebjergvej 79
5250 - Odense SV
TLF: 66 17 10 74
Web: www.ics.as
Email: ics@ics.as
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