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BUDUJ LEPIEJ Z RS

Budowa maszyn i urządzeń to złożony projekt, obejmujący specyfikację  
i zakup setek części, jak również przestrzeganie harmonogramu  
i zarządzanie kosztami.

W naszej szerokiej ofercie znajdziesz rozwiązania z zakresu automatyki, 
elektrotechniki, robotyki i elektroniki. Wszystko w jednym miejscu.
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WIODĄCY PRODUCENCI 

Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę

Programowalne sterowniki 
bezpieczeństwa
Zapewniają kontrolę i bezpieczeństwo 
w przypadku sytuacji potencjalnie 
niebezpiecznych w procesach 
przemysłowych automatyzacji i sterowania. 
Mają za zadanie ograniczać ryzyko  
i mogą być zaprogramowane pod kątem 
różnorodnych i specyficznych wymagań.

Akcesoria  
do sterowników PLC
Niezbędne w celu zapewnienia optymalnej 
wydajności sterowników PLC. Takimi 
akcesoriami są np. moduły wejścia/wyjścia, 
złącza kablowe, skrzynki rozdzielcze, 
moduły komunikacyjne i wiele innych.
Stosowane akcesoria zależą od używanego 
typu sterownika PLC.

Wyświetlacze HMI RS PRO 
Zadaniem HMI jest usprawnianie obsługi 
maszyn przemysłowych poprzez łączenie 
operatora z maszyną, systemem lub 
urządzeniem, takim jak sterowniki PLC, 
RTU i IED. Ich celem jest zapewnianie 
wglądu w wydajność mechaniczną  
i postępy.

PLC – Programowalne 
sterowniki logiczne
Stosowane są tam, gdzie potrzebne 
jest niezawodne sterowanie 
procesami produkcji lub urządzeniami 
zrobotyzowanymi, proste programowanie  
i automatyzacja oraz diagnostyka błędów. 

1.0 STEROWANIE PROCESAMI

https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/sterowniki-plc-panele-dotykowe-i-komputery-przemyslowe/plc-programowalne-sterowniki-logiczne/
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/sterowniki-plc-panele-dotykowe-i-komputery-przemyslowe/sterowniki-bezpieczenstwa-do-automatyki/
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/sterowniki-plc-panele-dotykowe-i-komputery-przemyslowe/akcesoria-do-sterownikow-programowalnych-plc/
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/sterowniki-plc-panele-dotykowe-i-komputery-przemyslowe/wyswietlacze-hmi/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/b/siemens/
https://pl.rs-online.com/web/b/schneider-electric/
https://pl.rs-online.com/web/b/pilz/
https://pl.rs-online.com/web/b/allen-bradley/
https://pl.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/sterowniki-plc-panele-dotykowe-i-komputery-przemyslowe/plc-programowalne-sterowniki-logiczne/
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/sterowniki-plc-panele-dotykowe-i-komputery-przemyslowe/sterowniki-bezpieczenstwa-do-automatyki/
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/sterowniki-plc-panele-dotykowe-i-komputery-przemyslowe/akcesoria-do-sterownikow-programowalnych-plc/
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/sterowniki-plc-panele-dotykowe-i-komputery-przemyslowe/wyswietlacze-hmi/?applied-dimensions=4291289799
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2.0 SILNIKI I STEROWANIE RUCHEM

Silniki AC
Są wysoce wydajnym sposobem na 
przekształcanie energii elektrycznej w ruch 
mechaniczny. Mają mniejsze wymagania 
pod względem konserwacji i zazwyczaj 
cechują się dłuższą żywotnością niż silniki 
DC. Prędkość wyjściowa silników AC jest 
zazwyczaj kontrolowana przez przemienniki 
częstotliwości.

Regulatory pneumatyczne
Zapewniają szybką reakcję i precyzyjną 
regulację ciśnienia w nawet najbardziej 
wymagających przemysłowych układach 
uzdatniania powietrza. Dzięki nim sprężone 
powietrze w układach pneumatycznych  
nie jest marnowane.

Rozruszniki silników RS PRO
Używane do sterowania silnikiem –  
do uruchamiania i zatrzymywania go.  
Są przełącznikami elektromechanicznymi 
podobnymi do przekaźników, ale różnią się 
przede wszystkim tym, że są wyposażone 
w stycznik i zabezpieczenie, które chroni 
silnik przed przeciążeniem elektrycznym. 

Przekształtniki 
częstotliwości
Umożliwiają przekształcanie prądu 
przemiennego w prąd stały, zapewniając 
użytkownikowi precyzyjną kontrolę.  
Są idealnym rozwiązaniem do ograniczania 
strat energii elektrycznej w szerokiej 
gamie zastosowań. Dostępne w wersjach 
jednofazowych i trójfazowych. 

https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/silniki-elektryczne/napedy-falownikowe/
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/silniki-elektryczne/silniki-ac/
https://pl.rs-online.com/web/c/pneumatyka-i-hydraulika/pneumatyczne-przygotowanie-powietrza/regulatory-pneumatyczne/
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/silniki-elektryczne/rozruszniki-silnikow/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/b/siemens/
https://pl.rs-online.com/web/b/omron/
https://pl.rs-online.com/web/b/festo/
https://pl.rs-online.com/web/b/smc/
https://pl.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/silniki-elektryczne/napedy-falownikowe/
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/silniki-elektryczne/silniki-ac/
https://pl.rs-online.com/web/c/pneumatyka-i-hydraulika/pneumatyczne-przygotowanie-powietrza/regulatory-pneumatyczne/
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/silniki-elektryczne/rozruszniki-silnikow/?applied-dimensions=4291289799
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Przewody montażowe
Są to głównie elastyczne przewody, 
które znajdują się wewnątrz sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego; osłona 
tych przewodów wykonana jest zazwyczaj  
z PVC, który zapewnia izolację i ochronę, 
gdy obecne jest połączenie z siecią 
elektryczną lub źródłem zasilania. Różne 
kolory osłon ułatwiają identyfikację, gdy 
jednocześnie używany jest więcej niż jeden  
kabel do wykonania połączeń wewnętrznych.

Koryta kablowe
Zabezpieczenie przewodów jest ważne 
w każdym miejscu pracy, aby zapewniać 
wydajną pracę urządzeń lub maszyn i 
zapobiegać plątaniu się kabli. Jest również 
istotne w zakresie spełniania wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dławnice kablowe RS PRO
Uszczelniają kable i utrzymują je wewnątrz 
sprzętu elektrycznego. Ograniczają 
naprężenie, zapewniają uziemienie, 
izolację oraz łączenie. Można je stosować 
z przewodami zasilającymi, sterującymi, 
łączącymi przyrządy, a także przewodami  
do transmisji danych i telekomunikacyjnymi.

Wielożyłowe przewody  
do transmisji danych
Używane do przesyłania informacji  
z punktu źródłowego do miejsca docelowego  
głównie w sieciach komputerowych  
i systemach telekomunikacyjnych. 
Dostępne w różnych rozmiarach CSA  
lub AWG oraz długościach, z różnymi 
rodzajami ekranowania, a także z płaszczami  
zewnętrznymi z różnych materiałów. 

3.0 KABLE I AKCESORIA

https://pl.rs-online.com/web/c/kable-i-przewody/kabel-zasilajacy-i-przemyslowy/skretka-i-wielozylowy-kabel-danych/
https://pl.rs-online.com/web/c/kable-i-przewody/kabel-jednozylowy/przewod-montazowy/
https://pl.rs-online.com/web/c/kable-i-przewody/porzadkowanie-i-organizacja-kabli/koryta-kablowe/
https://pl.rs-online.com/web/c/kable-i-przewody/dlawnice-i-laczniki-kablowe/dlawnice-kablowe/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/b/schneider-electric/
https://pl.rs-online.com/web/b/alpha-wire/
https://pl.rs-online.com/web/b/belden/
https://pl.rs-online.com/web/b/hellermanntyton/
https://pl.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro
https://pl.rs-online.com/web/c/kable-i-przewody/kabel-zasilajacy-i-przemyslowy/skretka-i-wielozylowy-kabel-danych/
https://pl.rs-online.com/web/c/kable-i-przewody/kabel-jednozylowy/przewod-montazowy/
https://pl.rs-online.com/web/c/kable-i-przewody/porzadkowanie-i-organizacja-kabli/koryta-kablowe/
https://pl.rs-online.com/web/c/kable-i-przewody/dlawnice-i-laczniki-kablowe/dlawnice-kablowe/?applied-dimensions=4291289799
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Regulatory temperatury
Urządzenia używane do regulacji  
i monitorowania temperatury,  
do kontrolowania przepływu,  
ciśnienia, prędkości i innych zmiennych 
procesowych w środowisku  
przemysłowym, np. w piekarnikach, 
lodówkach lub zamrażarkach.

Czujniki zbliżeniowe
Urządzenia bezstykowe, wyjątkowo 
przydatne w przypadku pracy  
z delikatnymi lub niestabilnymi obiektami. 
Wykrywają ruch obiektów metalowych  
i niemetalowych, można je stosować  
w szerokiej gamie temperatur,  
od -50°C do 100°C.

Czujniki  
fotoelektryczne RS PRO
Określają odległość, nieobecność lub 
obecność fizycznych obiektów poprzez 
emisję pola lub wiązki promieniowania 
elektromagnetycznego. Dostępne są 3 
główne typy czujników fotoelektrycznych, 
które różnią się nieco zasadą działania.

Zasilacze  
bezprzerwowe (UPS)
Łatwe do zainstalowania urządzenia, 
których zadaniem jest dostarczanie 
zasilania do komputerów, serwerowni 
i centrów danych w przypadku 
awarii głównego zasilania, przepięcia 
elektrycznego lub nieoczekiwanego 
odcięcia zasilania. 

4.0 AUTOMATYZACJA I WYKRYWANIE PROCESÓW

https://pl.rs-online.com/web/c/urzadzenia-zasilajace-i-transformatory/zasilacze/zasilacze-bezprzerwowe/
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/sterowanie-procesami/regulatory-temperatury/
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki/czujniki-zblizeniowe/
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki/czujniki-fotoelektryczne/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/b/phoenix-contact/
https://pl.rs-online.com/web/b/eaton/
https://pl.rs-online.com/web/b/omron/
https://pl.rs-online.com/web/b/sick/
https://pl.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro
https://pl.rs-online.com/web/c/urzadzenia-zasilajace-i-transformatory/zasilacze/zasilacze-bezprzerwowe/
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/sterowanie-procesami/regulatory-temperatury/
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki/czujniki-zblizeniowe/
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/czujniki/czujniki-fotoelektryczne/?applied-dimensions=4291289799
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Przełączniki 
elektromagnetycznej 
blokady bezpieczeństwa
Umożliwiają bezpieczne zamykanie osłon  
lub bram podczas niebezpiecznych procesów.  
Blokady pozostają zaryglowane do momentu  
ustania niebezpiecznego ruchu, a po 
zatrzymaniu urządzenia układ sterujący 
odryglowuje blokadę, co pozwala na 
swobodne otwarcie osłony bądź drzwi.

Wyłączniki krańcowe
To kontaktowe czujniki zbliżeniowe, 
zawierające siłownik podłączony 
mechanicznie do zestawu styków 
wyjściowych. Po kontakcie obiektu  
z siłownikiem urządzenie uruchamia  
styki, aby nawiązać lub zerwać  
połączenie elektryczne.

Sygnalizatory  
akustyczne RS PRO
Urządzenia sygnalizacyjne informujące  
o niebezpiecznym obszarze lub potencjalnie 
niebezpiecznej sytuacji; używane są np.  
w systemach alarmów przeciwpożarowych. 
Odgrywają bardzo ważną rolę w systemach 
przemysłowych i automatyzacji.

Przyciski  
zatrzymania awaryjnego
Zwane też przyciskami „E-Stop”, 
są przełącznikami sterującymi, 
zabezpieczającymi zarówno maszynę, 
jak i osobę ją obsługującą w przypadku 
niebezpieczeństwa. Ich zadaniem  
jest zatrzymanie awaryjne maszyn,  
gdy obecne jest ryzyko urazu lub praca 
maszyny musi zostać przerwana. 

5.0 BEZPIECZEŃSTWO MASZYN

https://pl.rs-online.com/web/c/przelaczniki/przelaczniki-przyciskowe-i-podzespoly/przyciski-zatrzymania-awaryjnego/
https://pl.rs-online.com/web/c/przelaczniki/przelaczniki-blokady-bezpieczenstwa-i-podzespoly/przelaczniki-elektromagnetycznej-blokady-bezpieczenstwa/
https://pl.rs-online.com/web/c/przelaczniki/wylaczniki-krancowe-i-pozycyjne/wylaczniki-krancowe/
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/sygnalizatory-akustyczne-i-lampy-sygnalizacyjne/sygnalizatory-akustyczne/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/b/honeywell/
https://pl.rs-online.com/web/b/siemens/
https://pl.rs-online.com/web/b/schmersal/
https://pl.rs-online.com/web/b/telemecanique-sensors/
https://pl.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro
https://pl.rs-online.com/web/c/przelaczniki/przelaczniki-przyciskowe-i-podzespoly/przyciski-zatrzymania-awaryjnego/
https://pl.rs-online.com/web/c/przelaczniki/przelaczniki-blokady-bezpieczenstwa-i-podzespoly/przelaczniki-elektromagnetycznej-blokady-bezpieczenstwa/
https://pl.rs-online.com/web/c/przelaczniki/wylaczniki-krancowe-i-pozycyjne/wylaczniki-krancowe/
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/sygnalizatory-akustyczne-i-lampy-sygnalizacyjne/sygnalizatory-akustyczne/?applied-dimensions=4291289799
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6.0 ZŁĄCZA

Złącza zasilania
Złącza zasilania przenoszą zarówno prąd 
zmienny (AC), jak i prąd stały (DC). Złącza 
AC umożliwiają podłączenie urządzenia 
bezpośrednio do źródła zasilania.  
Złącza DC zazwyczaj dostępne są  
w standardowych rozmiarach i ze względów 
bezpieczeństwa nie można ich wymieniać.

Zaciskarki
Ten rodzaj narzędzia ręcznego ustawiany 
jest w zależności od potrzeb w celu 
skutecznego połączenia ze sobą dwóch 
elementów, aby zapewnić trwałe 
połączenie. Niektóre zaciskarki mają 
wstępnie ustawione matryce dla zacisków, 
zapewniające precyzyjne łączenie. 

Zaciski i połączenia 
kablowe RS PRO
Szeroka gama zacisków elektrycznych 
i połączeń kablowych – np. zaciski typu 
pierścieniowego, tulejki czy łączenia 
stykowe – przeznaczone dla przewodów 
różnego typu i rozmiaru. 

Przemysłowe złącza okrągłe
Wytrzymałe złącza wyposażone w wiele 
styków zamkniętych w okrągłej obudowie.  
Mogą być używane do automatyzacji 
procesów i w zastosowaniach 
przemysłowych. Niektóre produkty  
z naszej gamy cechują się wysokim 
stopniem ochrony IP, np. IP67, IP68 i IP69K, 
dzięki czemu doskonale sprawdzają się  
w wysoce wilgotnych środowiskach.

https://pl.rs-online.com/web/c/zlacza/zlacza-okragle/przemyslowe-zlacza-okragle/
https://pl.rs-online.com/web/c/zlacza/zlacza-zasilajace/
https://pl.rs-online.com/web/c/narzedzia-reczne/narzedzia-do-kabli-zlaczy-i-zagniatania/zaciskarka-do-kabli/
https://pl.rs-online.com/web/c/zlacza/zaciski-i-polaczenia-kablowe/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://pl.rs-online.com/web/b/hirose/
https://pl.rs-online.com/web/b/bulgin/
https://pl.rs-online.com/web/b/harting/
https://pl.rs-online.com/web/b/amphenol/
https://pl.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro
https://pl.rs-online.com/web/c/zlacza/zlacza-okragle/przemyslowe-zlacza-okragle/
https://pl.rs-online.com/web/c/zlacza/zlacza-zasilajace/
https://pl.rs-online.com/web/c/narzedzia-reczne/narzedzia-do-kabli-zlaczy-i-zagniatania/zaciskarka-do-kabli/
https://pl.rs-online.com/web/c/zlacza/zaciski-i-polaczenia-kablowe/?searchTerm=RS+PRO&r=f
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Elementy grzewcze
Chronią urządzenia elektryczne, 
elektroniczne, pneumatyczne, 
hydrauliczne i mechaniczne przed niskimi 
temperaturami, kondensacją i korozją, 
zapewniając ich najlepszą wydajność. 
Czynią to poprzez zapewnienie 
równomiernego rozkładu temperatury 
powietrza wewnętrznego.

Klimatyzatory i wentylatory
Kompleksowy asortyment wentylatorów 
do niemal każdego zastosowania, 
od wentylatorów biurkowych po 
wysokowydajne wentylatory osiowe 
i dmuchawy odśrodkowe. W ofercie 
posiadamy również klimatyzatory,  
które pozwalają na regulację  
temperatury w pomieszczeniu.

Obudowy ścienne RS PRO 
Dostępne w różnych rozmiarach, 
materiałach i rodzajach rozwiązań  
do montażu i przechowywania na ścianie. 
Posiadamy szafki ścienne i akcesoria,  
które dopasujemy do Twoich potrzeb.  
Dzięki szerokiej gamie stopni IP, szafy 
nadają się do użytku na zewnątrz  
i wewnątrz budynków i mogą  
wytrzymać duże obciążenia.

Obudowy 19-calowe 
Powszechnie używane w serwerowniach  
i centrach danych. Są to obudowy lub 
stelaże, na których układane są elementy 
sieci komputerowych oraz infrastruktura 
sprzętu do transmisji danych. Pomagają 
minimalizować wymaganą powierzchnię 
instalacji sprzętu i urządzeń sieciowych. 

7.0 OBUDOWY, WENTYLATORY I URZĄDZENIA TERMICZNE

https://pl.rs-online.com/web/c/obudowy-i-szafy-serwerowe/stelaze-19-calowe/
https://pl.rs-online.com/web/c/obudowy-i-szafy-serwerowe/obudowy/grzejniki-do-szaf-sterowniczych/
https://pl.rs-online.com/web/c/hvac-wentylatory-i-systemy-zarzadzania-cieplem/klimatyzatory-i-wentylatory/
https://pl.rs-online.com/web/c/obudowy-i-szafy-serwerowe/obudowy/szafki-scienne/?applied-dimensions=4291289799
https://pl.rs-online.com/web/b/abb/
https://pl.rs-online.com/web/b/pfannenberg/
https://pl.rs-online.com/web/b/ebm-papst/
https://pl.rs-online.com/web/b/rittal/
https://pl.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro
https://pl.rs-online.com/web/c/obudowy-i-szafy-serwerowe/stelaze-19-calowe/
https://pl.rs-online.com/web/c/obudowy-i-szafy-serwerowe/obudowy/grzejniki-do-szaf-sterowniczych/
https://pl.rs-online.com/web/c/hvac-wentylatory-i-systemy-zarzadzania-cieplem/klimatyzatory-i-wentylatory/
https://pl.rs-online.com/web/c/obudowy-i-szafy-serwerowe/obudowy/szafki-scienne/?applied-dimensions=4291289799
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Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę Sprawdź ofertę

8.0 ZASILANIE I OCHRONA OBWODÓW

Wyłączniki
Wysokiej jakości wyłączniki oraz inne 
elementy zabezpieczające takie jak 
skrzynki bezpieczników, tablice  
rozdzielcze i akcesoria. Bez względu  
na to, czy projektujesz lub budujesz 
nowy budynek, czy odnawiasz istniejący, 
mamy wszystko, czego potrzebujesz 
i dostarczamy idealne kompleksowe 
rozwiązanie.

Styczniki i styki pomocnicze
Rozwiązania niezbędne dla układów 
elektrycznych o wysokim obciążeniu  
w maszynach klasy przemysłowej.  
Od oświetlenia po regulację temperatury  
w piecu i automatyzację maszyn i transportu 
materiałów – wysokiej jakości styczniki są 
niezbędne we wszelkich układach regulacji 
elektrycznej.

Bezpieczniki RS PRO 
Elementy zabezpieczające stosowane we 
wtyczkach lub obwodach elektrycznych. 
Ich zadaniem jest zapobieganie 
uszkodzeniom spowodowanym przez 
nadmierny przepływu prądu elektrycznego 
poprzez przegrzewanie i topienie drutu 
wprowadzonego do obudowy po wystąpieniu  
awarii i przerwanie przepływu prądu 
elektrycznego.

Przełączniki obrotowe  
i akcesoria
Szczególnie często stosowane w urządzeniach  
i obwodach, które wymagają, aby jeden 
przełącznik oferował więcej niż dwie 
pozycje lub funkcje. Oferujemy przełączniki 
obrotowe i akcesoria o szerokiej gamie 
możliwych konfiguracji oraz dodatki i części 
zapasowe, takie jak: pokrętła, gałki, nakładki, 
mechanizmy blokujące i wiele innych.

https://pl.rs-online.com/web/c/przelaczniki/przelaczniki-obrotowe-i-podzespoly/
https://pl.rs-online.com/web/c/przelaczniki/przelaczniki-obrotowe-i-podzespoly/
https://pl.rs-online.com/web/c/bezpieczniki-i-wylaczniki/wylaczniki
https://pl.rs-online.com/web/c/bezpieczniki-i-wylaczniki/wylaczniki
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/styczniki-i-styki-pomocnicze/
https://pl.rs-online.com/web/c/automatyka-i-sterowanie/styczniki-i-styki-pomocnicze/
https://pl.rs-online.com/web/c/bezpieczniki-i-wylaczniki/bezpieczniki/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://pl.rs-online.com/web/c/bezpieczniki-i-wylaczniki/bezpieczniki/?searchTerm=RS+PRO&r=f
https://pl.rs-online.com/web/b/kraus---naimer/
https://pl.rs-online.com/web/b/abb/
https://pl.rs-online.com/web/b/schneider-electric/
https://pl.rs-online.com/web/b/siemens/
https://pl.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=rspro
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