
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 
Contrinex AG, Hengstler GmbH, SIKO GmbH samt ikke 
mindst vores nyeste skud på stammen: Vigor Technology

Vi håber at i finder læsningen interresant.

Nyt agentur - Inclinometre fra Vigor
Technology
Vi har nu den store fornøjelse af at kunne meddele at ICS A/S 
- Fotocelle Eksperten nu er blevet den danske forhandler af de 
mange højkvalitetsprodukter fra Vigor Technology Co.,Ltd.

Vigor Technology har udelukkende fokus på inclinometre 
hvilket gør det muligt at være leverandør til en lang række af 
forskellige krævende brancher, heriblandt den automotive, 
offshore, militære samt rumfartsindustrien, oa.

Med denne tilføjelse til vores i forvejen meget brede produkt 
palette er vores sensor program nu endnu mere komplet. 
Faktisk kan vi nu være stolte af at sige, at vi nu har det 
bredeste program inden for vinkel måling her i Danmark.

Vi byder Vigor Technology Co.,Ltd. hjerteligt velkommen og 
ser frem til et langt og positivt samarbejde med producenten 
såvel som kunder.

Ny produktoversigt fra Hengstler
GmbH
Hengstler GmbH har udarbejdet en ny og tidssvarende
produkt oversigt. Det er nu nemt og overskueligt at finde lige
præcis den produkt serie du leder efter, hvad enten der er
encodere eller tællere.

Har du styr på den nye E godkendelse
ifb. mobil automation? - Det har vi!
Indenfor mobil automation, er det nu et krav at alle aktive
komponenter under kørsel skal have det nye E certifikat. 

56 medlemslande, herunder Danmark er gået sammen om
den nye standard/lov UN ECE R10 som skal regulere EMC
beskyttelsen i alle kompenter i mobile køretøjer som skal
bruges på offentlig vej.

Vi hos ICS & vores hoved leverandør af komponenter til mobil
automation er selvfølgelig med fra starten, alle vores
komponenter som henvender sig hertil er derfor certificeret
efter denne nye standard.

Ønsker du at høre mere omkring disse nye regler, så kontakt
endelig en af vores dygtige konsulenter herom.

RFID fra Contrinex

Lager & Logistik - Simpelt, nemt & effektivt.

RFID bruges i mange automatiserings- og
logistikapplikationer. Holdbare elektrniske mærker (kaldet
transpondere eller tags) gør det muligt at indentificere
objekter under produktions- og logistikprocesser samt at lagre
vigtige data til sporing og kvalitetssikring.

Vores RFID-løsninger fra Contrinex er designet til at
imødekomme industriens stadig stigende krav.

Contrinex's ekspertise inden for 'fullmetal' sensor teknologi
giver dig også de mest holdbare all-metal tags.

Ved brug af RFID-løsninger vil dyre fejl i komplekse
operationer elimeneres, maksimere kvalitet og rationalisere
materialestrømmen.

Du kan se og læse meget mere om vores komplette RFID
løsninger fra Contrinex lige her.
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Du kan se produkt oversigten lige her.

Kontakt os:

Holkebjergvej 79

5250 - Odense SV

TLF: 66 17 10 74

Web: www.ics.as

Email: ics@ics.as

You are receiving this information because you are subscribed to our newsletter with address fm@ics.as. You can unsubscribe from our
newsletters by clicking this link.
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