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KONSERWACJA
Koszty nieplanowanych 
przestojów są wysokie, 
dlatego ważne jest, 
aby mieć możliwość 
dokonywania dokładnych  
i spójnych pomiarów.

LABORATORIUM
Niezależnie od tego, 
czy projektujesz nowe 
rozwiązania, czy pracujesz 
z elektroniką jako hobby, 
znalezienie odpowiedniego 
sprzętu testowego jest 
niezbędne.

PRODUKCJA
Wykorzystaj profesjonalny 
sprzęt do zrozumienia 
i analizy czynników 
związanych z jakością 
zasilania.

POMIARY 
ŚRODOWISKOWE
Rozwiązania testowo-
pomiarowe pomagają 
zmniejszyć zużycie energii, 
zwiększając jednocześnie 
ogólną wydajność  
i sprawność operacyjną 
budynku.

1.0 2.0 3.0 4.0

NAJNOWSZE TECHNOLOGIE  
Z ZAKRESU TECHNIKI POMIAROWEJ

W stale zmieniającym i rozwijającym się świecie nowoczesne technologie 
- takie jak IoT, HMI, połączenia w chmurze czy łączność komunikacji 
bezprzewodowej – stają się coraz bardziej zaawansowane niemal  
z prędkością światła. Dzięki temu rośnie również zapotrzebowanie  
na szybkie i dokładne pomiary. 
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Mierniki jakości energii
Gdy utrzymywana jest dobra jakość 
energii elektrycznej, może ona 
w odpowiedni sposób zasilać silniki, 
maszyny i inne urządzenia.   
Mierniki pomogą Ci w identyfikowaniu  
i utrzymaniu odpowiedniej jakości energii.

Mierniki drgań
Odczytywanie drgań umożliwia 
zapobieganie problemom i potencjalnym 
awariom, zanim one wystąpią. Dzięki temu  
możesz uniknąć przestojów i zadbać 
o lepszą efektywność energetyczną 
i bezpieczeństwo w środowisku pracy. 

Testery napięcia
Zagwarantowanie braku napięcia 
może być kluczowe ze względów 
bezpieczeństwa. Głównym celem 
jest ograniczenie ryzyka związanego 
z użytkowaniem obwodów 
elektrycznych pod napięciem.

Kamery termowizyjne
Wybierz odpowiednie narzędzia lub 
urządzenia, aby trafnie identyfikować 
problemy, dokonywać wiarygodnych 
pomiarów oraz skutecznie naprawiać 
systemy.

1.1 TECHNIKA POMIAROWA W KONSERWACJI

WIODĄCY PRODUCENCI 

https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-temperatury/kamery-termowizyjne/?applied-dimensions=4294966617,4293104854,4294965506
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-temperatury/kamery-termowizyjne/?applied-dimensions=4294966617,4293104854,4294965506
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/generatory-impulsow-i-analizatory/mierniki-jakosci-energii/?applied-dimensions=4294966617,4294966949
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/generatory-impulsow-i-analizatory/mierniki-jakosci-energii/?applied-dimensions=4294966617,4294966949
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-srodowiskowych/mierniki-drgan/
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-srodowiskowych/mierniki-drgan/
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-elektrycznych/testery-napiecia/?applied-dimensions=4294966949,4294966617,4294966546,4293953435
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-elektrycznych/testery-napiecia/?applied-dimensions=4294966949,4294966617,4294966546,4293953435
https://pl.rs-online.com/web/b/fluke/
https://pl.rs-online.com/web/b/flir/
https://pl.rs-online.com/web/b/gossen-metrawatt/
https://pl.rs-online.com/web/b/chauvin-arnoux/
https://pl.rs-online.com/web/b/testo/
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Kamery termowizyjne 
RS PRO
Wysoka jakość i niezawodne 
wykrywanie temperatury oraz funkcja 
bezprzewodowej sieci lokalnej WLAN. 
Połączenie wszystkich ważnych funkcji 
pomiaru termowizyjnego w przystępnej 
cenie. 

Mierniki jakości energii 
RS PRO
Wysokiej jakości trójfazowe i jednofazowe 
graficzne analizatory jakości energii 
3000 A z rejestracją danych.  
Odczyty można wyświetlać lub pobierać  
na komputer stacjonarny lub laptop.

Testery napięcia 
RS PRO
Solidne i łatwe w użyciu urządzenia 
do wielu zastosowań, jednoznacznie 
wskazujące, czy obwód jest  
pod napięciem, co zapewnia  
użytkownikowi bezpieczeństwo.

Mierniki cęgowe 
RS PRO
Zasilane bateriami wielofunkcyjne 
mierniki cęgowe zapewniające 
maksymalną mobilność, idealnie  
nadają się do użytku w praktycznie 
każdym środowisku.

1.2 TECHNIKA POMIAROWA RS PRO W KONSERWACJI

https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-temperatury/kamery-termowizyjne/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/generatory-impulsow-i-analizatory/mierniki-jakosci-energii/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-elektrycznych/testery-napiecia/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-elektrycznych/mierniki-cegowe/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-temperatury/kamery-termowizyjne/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/generatory-impulsow-i-analizatory/mierniki-jakosci-energii/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-elektrycznych/testery-napiecia/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-elektrycznych/mierniki-cegowe/?applied-dimensions=4291289799
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Analizatory widma
Analizatory widma to niezbędne 
elektroniczne urządzenia pomiarowe 
wykorzystywane przy projektowaniu, 
testowaniu oraz konserwacji obwodów 
i urządzeń radiowych. 

Multimetry
Multimetry laboratoryjne, jako jedne 
z najczęściej używanych urządzeń 
pomiarów, oferują wiele funkcji 
pomiarowych do badań wartości 
elektrycznych i są niezwykle dokładne. 

Generatory funkcyjne
Generatory funkcyjne pozwalają 
oszczędzić czas potrzebny na budowę 
oscylatorów podczas produkcji 
prototypowych układów audio oraz 
filtrów dolno- i górnoprzepustowych. 
Wytwarzają różne fale, takie jak fale 
sinusoidalne, trójkątne, piłokształtne 
i kwadratowe. 

Oscyloskopy
Dokonuj pomiarów, sprawdzaj i usuwaj 
błędy z konstrukcji obwodów. Identyfikuj 
i izoluj sygnały, które mogą powodować 
zakłócenia fali. Oscyloskop dobrany 
odpowiednio do potrzeb umożliwia 
pozyskiwanie dokładnych odczytów 
i przeprowadzanie analiz w czasie 
rzeczywistym.

2.1 TECHNIKA POMIAROWA W LABORATORIUM

WIODĄCY PRODUCENCI 

https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/oscyloskopy-i-akcesoria/oscyloskopy/?applied-dimensions=4293279836,4294965526,4293207550,4293241404
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/generatory-impulsow-i-analizatory/analizatory-widma/?applied-dimensions=4293207550,4294965526,4291050443,4293279836
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/multimetry-i-akcesoria/multimetry/?applied-dimensions=4294967121,4294059473,4294966128,4294531979,4293279836
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/generatory-impulsow-i-analizatory/generatory-funkcyjne/?applied-dimensions=4294965526,4293279836,4294966128,4294575066
https://pl.rs-online.com/web/b/tektronix/
https://pl.rs-online.com/web/b/keysight-technologies/
https://pl.rs-online.com/web/b/rohde---schwarz/
https://pl.rs-online.com/web/b/pico-technology/
https://pl.rs-online.com/web/b/teledyne-lecroy/
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/oscyloskopy-i-akcesoria/oscyloskopy/?applied-dimensions=4293279836,4294965526,4293207550,4293241404
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/generatory-impulsow-i-analizatory/analizatory-widma/?applied-dimensions=4293207550,4294965526,4291050443,4293279836
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/multimetry-i-akcesoria/multimetry/?applied-dimensions=4294967121,4294059473,4294966128,4294531979,4293279836
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/generatory-impulsow-i-analizatory/generatory-funkcyjne/?applied-dimensions=4294965526,4293279836,4294966128,4294575066
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Oscyloskopy 
RS PRO
Odkryj szeroką gamę oscyloskopów 
analogowych i cyfrowych RS PRO,  
które pozwalają znaleźć i zapisać 
potrzebne wyniki bez pomijania 
nieistotnych.

Analizatory widma  
RS PRO 
Stacjonarny analizator widma RS PRO  
to wysoce niezawodne i wydajne 
urządzenie służące do analizy widma 
częstotliwości RF, częstotliwości  
radiowej i sygnałów audio. 

Multimetry  
RS PRO 
Bardzo dokładne i profesjonalne  
cyfrowe multimetry laboratoryjne 
idealnie sprawdzą się w przypadku 
pomiaru parametrów obwodów,  
takich jak napięcie, prąd i rezystancja.

Generatory funkcyjne  
RS PRO 
Oferują dokładne źródło sygnału 
obejmujące wyjście fal sinusoidalnych, 
kwadratowych (impulsowych), 
rampowych (trójkątnych),  
szumowych i arbitralnych.

2.2 TECHNIKA POMIAROWA RS PRO W LABORATORIUM

https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/oscyloskopy-i-akcesoria/oscyloskopy/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/generatory-impulsow-i-analizatory/analizatory-widma/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/multimetry-i-akcesoria/multimetry/?applied-dimensions=4291289799,4294059473
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/generatory-impulsow-i-analizatory/generatory-funkcyjne/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/oscyloskopy-i-akcesoria/oscyloskopy/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/generatory-impulsow-i-analizatory/analizatory-widma/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/multimetry-i-akcesoria/multimetry/?applied-dimensions=4291289799,4294059473
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/generatory-impulsow-i-analizatory/generatory-funkcyjne/?applied-dimensions=4291289799
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Obciążenia elektroniczne
Używane do pomiarów różnego rodzaju 
urządzeń zasilających, jak akumulatory, 
podzespoły elektroniczne, przenośne 
ładowarki i inne. Są dostępne w wielu 
rozmiarach, dzięki czemu sprawdzą się  
w różnych zastosowaniach, w tym 
związanych ze zużyciem energii  
na poziomie od niskiego do wysokiego.

Urządzenia pomiarowe 
SourceMeter
Odpowiednie do pomiarów przy małym  
oporze i wysokiej wartości prądu. Pozwalają  
na oszczędność czasu i pieniędzy, bo dzięki  
nim korzystanie z innych urządzeń nie jest  
konieczne. Zajmują mało miejsca, doskonale  
nadają się więc do ciasnych pomieszczeń.

Akcesoria do stacjonarnych 
zasilaczy i źródeł prądu
Spośród gamy akcesoriów do źródeł 
prądu możesz wybrać odpowiednie 
akcesoria do zasilaczy stacjonarnych  
lub części źródłowych.  
RS oferuje szeroki wybór akcesoriów 
dostosowanych do różnych wymagań.

Rejestratory danych
Dzięki akwizycji danych informacje 
mogą być wyświetlane, analizowane i 
przechowywane oraz wykorzystywane 
do podejmowania lepszych decyzji, które 
przynoszą korzyści biznesowi i pozwalają 
firmom usprawniać procesy w czasie 
rzeczywistym.

3.1 TECHNIKA POMIAROWA W PRODUKCJI 

WIODĄCY PRODUCENCI 

https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/akwizycja-i-rejestracja-danych/rejestratory-danych/?applied-dimensions=4293953435,4293279836,4291050443
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/stacjonarne-zasilacze-i-zrodla-pradu/obciazenia-elektroniczne/?applied-dimensions=4294967121,4294966765,4294966546,4294531979
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/stacjonarne-zasilacze-i-zrodla-pradu/urzadzenia-pomiarowe-sourcemeter/
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/stacjonarne-zasilacze-i-zrodla-pradu/akcesoria-do-stacjonarnych-zasilaczy-i-zrodel-pradu/
https://pl.rs-online.com/web/b/ea-elektro-automatik/
https://pl.rs-online.com/web/b/sefram/
https://pl.rs-online.com/web/b/keithley/?sra=p
https://pl.rs-online.com/web/b/facom/
https://pl.rs-online.com/web/b/mitutoyo/
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/akwizycja-i-rejestracja-danych/rejestratory-danych/?applied-dimensions=4293953435,4293279836,4291050443
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/stacjonarne-zasilacze-i-zrodla-pradu/obciazenia-elektroniczne/?applied-dimensions=4294967121,4294966765,4294966546,4294531979
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/stacjonarne-zasilacze-i-zrodla-pradu/urzadzenia-pomiarowe-sourcemeter/
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/stacjonarne-zasilacze-i-zrodla-pradu/akcesoria-do-stacjonarnych-zasilaczy-i-zrodel-pradu/
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Rejestratory danych 
RS PRO 
Rejestratory danych to przenośne 
urządzenie elektroniczne, które mierzą 
i rejestrują temperaturę środowiska. 
Poznaj ofertę RS PRO.

Obciążenia elektroniczne  
RS PRO 
Obciążenia elektroniczne RS PRO  
to wysoce niezawodne urządzenia, 
idealne do testowania różnych zasilaczy,  
zapewniając, że spełniają one standardowe  
normy bezpieczeństwa i zgodności.

Czujniki zegarowe  
RS PRO 
Precyzyjne czujniki zegarowe  
z dużymi tarczami. Doskonałe do 
ogólnych zastosowań w warsztacie  
lub przy maszynach precyzyjnych.

Generatory przebiegów  
arbitralnych RS PRO
Generatory przebiegów falowych 
RS PRO oferują innowacyjne funkcje 
w postaci opatentowanych funkcji 
TrueArb i EasyPulse, które pomagają 
rozwiązać słabości tradycyjnych 
generatorów DDS.

3.2 TECHNIKA POMIAROWA RS PRO W PRODUKCJI

https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/akwizycja-i-rejestracja-danych/mierniki-z-mozliwoscia-zapisu-danych/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/stacjonarne-zasilacze-i-zrodla-pradu/obciazenia-elektroniczne/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/generatory-impulsow-i-analizatory/generatory-przebiegow-arbitralnych/?applied-dimensions=4291289799&intcmp=HU-WEB-_-CP-C5-_-MCC_134_1022_CE-_-Test_measure_Production_rspro
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-inzynieryjnych/czujniki-zegarowe/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/akwizycja-i-rejestracja-danych/mierniki-z-mozliwoscia-zapisu-danych/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/stacjonarne-zasilacze-i-zrodla-pradu/obciazenia-elektroniczne/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-inzynieryjnych/czujniki-zegarowe/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/generatory-impulsow-i-analizatory/generatory-przebiegow-arbitralnych/?applied-dimensions=4291289799&intcmp=HU-WEB-_-CP-C5-_-MCC_134_1022_CE-_-Test_measure_Production_rspro
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Termometry na podczerwień
Termometry na podczerwień 
wykorzystuje się do mierzenia 
temperatury w trudno dostępnych 
miejscach oraz do dokonywania 
pomiarów na ruchomych częściach 
i przedmiotach znajdujących się 
w kontrolowanej atmosferze.

Wilgotnościomierze
Mierz poziom wilgotności różnego 
rodzaju materiałów budowlanych,  
w tym drewna, betonu, cegły i płyty 
kartonowo-gipsowej. Higrometry 
zazwyczaj wyposażone są w ekrany 
umożliwiające szybkie odczytanie 
pomiarów. 

Ultradźwiękowe  
detektory wycieków
Ultradźwiękowe detektory 
nieszczelności pozwalają oszczędzić  
do 35% kosztów energii. Przy użyciu 
ultradźwięków możesz też szybko 
i łatwo zwizualizować wycieki.

Monitory jakości powietrza
Dzięki monitorom jakości powietrza 
można zmierzyć wszystkie najważniejsze 
parametry, takie jak poziom wilgotności, 
temperatura, objętość powietrza,  
prędkość powietrza, zawartość tlenu 
i dwutlenku węgla oraz procent  
powietrza zewnętrznego. 

4.1 POMIARY ŚRODOWISKOWE

WIODĄCY PRODUCENCI 

https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-srodowiskowych/monitory-jakosci-powietrza/?applied-dimensions=4294966617,4290855314,4294965506,4294966949
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-temperatury/termometry-na-podczerwien/?applied-dimensions=4293104854,4294966617,4294965988,4294965506
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-srodowiskowych/wilgotnosciomierze/?applied-dimensions=4294965506,4293104854
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-srodowiskowych/ultradzwiekowe-detektory-wyciekow/?applied-dimensions=4293104854,4294966617
https://pl.rs-online.com/web/b/flir/
https://pl.rs-online.com/web/b/castle/
https://pl.rs-online.com/web/b/hanna-instruments/
https://pl.rs-online.com/web/b/optris/
https://pl.rs-online.com/web/b/testo/
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-srodowiskowych/monitory-jakosci-powietrza/?applied-dimensions=4294966617,4290855314,4294965506,4294966949
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-temperatury/termometry-na-podczerwien/?applied-dimensions=4293104854,4294966617,4294965988,4294965506
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-srodowiskowych/wilgotnosciomierze/?applied-dimensions=4294965506,4293104854
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-srodowiskowych/ultradzwiekowe-detektory-wyciekow/?applied-dimensions=4293104854,4294966617
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Monitory jakości powietrza 
RS PRO 
Przeznaczone do monitorowania  
jakości powietrza poprzez pomiar 
poziomu dwutlenku węgla,  
wilgotności i temperatury otoczenia 
w wyznaczonych miejscach.

Termometry na podczerwień 
RS PRO 
RS PRO posiada w swojej ofercie  
solidne termometry na podczerwień  
do wielu zastosowań; spełnią wszystkie 
Twoje wymagania.

Wilgotnościomierze  
RS PRO 
Wysokiej jakości mierniki wilgotności 
zaprojektowane zgodnie z normami 
przemysłowymi. Doskonałe rozwiązanie 
służące do pomiarów wilgotności 
materiałów takich jak drewno,  
płyty gipsowo-kartonowe i cegły.

Wykrywacze gazu  
RS PRO 
Lokalizuj i wykrywaj wycieki gazów 
palnych i wybuchowych, takich jak 
metan, propan, butan, amoniak, tlenek 
węgla i wiele innych dzięki skutecznym 
i łatwym w użyciu czujnikom gazu RS PRO.

4.2 POMIARY ŚRODOWISKOWE Z RS PRO

https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-srodowiskowych/monitory-jakosci-powietrza/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-temperatury/termometry-na-podczerwien/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-srodowiskowych/wilgotnosciomierze/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-srodowiskowych/wykrywacze-gazu/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-srodowiskowych/monitory-jakosci-powietrza/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-temperatury/termometry-na-podczerwien/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-srodowiskowych/wilgotnosciomierze/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/c/technika-pomiarowa/technika-pomiarow-srodowiskowych/wykrywacze-gazu/?applied-dimensions=4291289799
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Współpraca z 2 500 producentami

Bezpłatne opcje dostawy Ponad 700 000 produktów
w ofercie dla potrzeb inżynierii

Dostępność skalibrowanych  
wersji produktów

Jesteśmy w 32 krajach,  
dowiedz się więcej na rs-online.com

Elastyczne terminy dostaw

https://pl.rs-online.com/
https://www.rs-online.com/

