
RS Technics is de gerenommeerde fabrikant van  
meet- en regeltechnische apparatuur uit  Roden.  
Met ongekend snelle levertijden  (standaard 
 enkele dagen) fabriceren wij voor u: 
 temperatuursensoren, druksensoren,  sensoren 
voor het meten van relatieve vochtigheid,  niveau - 
 sensoren, luchtkanaal temperatuur sensoren en 
infrarood sensoren.

Echt uniek is onze 
calamiteitenservice

Het kan voorkomen dat u onverwacht tegen problemen 
aanloopt in bijvoorbeeld uw productie die verholpen 
zouden kunnen worden met één van onze producten.  

In dat geval kunt u een beroep doen op onze 
 calamiteitenservice. Dat wil zeggen dat wij binnen 
 enkele uren b.v. een nieuwe sensor voor u kunnen 
 maken zodat stilstand bij u tot een minimum beperkt 
kan worden.

Al onze instrumenten worden gefabriceerd naar 
 internationale standaarden zoals IEC60751 en IEC60584. 
RS Technics is in het bezit van het  Lloyd’s Register 
type approval certificaat en gecertificeerd volgens 
ISO9001:2015.

Fabrikant van sensoren en 
hoogwaardige elektronica
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Alle soorten sensoren 
snel geleverd vanuit  
eigen productie

Wij leveren vanuit eigen productie regulier binnen 
één week Thermokoppel en PT100 temperatuur-
sensoren, druk- en luchtvochtigheidssensoren 
in standaard of klantspecifieke uitvoeringen, 
 inclusief de bijbehorende elektronische meet-, 
regel- en registratiesystemen.

Uiteraard blijft snelheid van leveren hoog in ons vaandel 
staan! In onze kalibratieafdeling kunnen alle sensoren 
worden voorzien van een traceable ijkcertificaat.

Al ruim 25 jaar worden onze sensoren ingezet in 
o.a.  algemene industrie, levensmiddelenindustrie, 
scheepvaart en offshore. 

Snel en vakkundig
RS Technics fabriceert kleine en middelgrote 
 series printplaten (PCB’s). Daarnaast kunnen wij 
snel  prototypes maken.

U vindt onze producten bij vele gerenommeerde 
 afnemers, onder andere in de industriële automatisering, 
de medische technologie en in de levensmiddelen
industrie. Bij alles wat we doen staat één ding  voorop: 
wij produceren hoogwaardige elektronica van de 
 allerbeste kwaliteit!

Productie vindt plaats op onze assemblagelijn met 
 onder andere een zeer  nauwkeurige pick & place  machine.  
Deze is voorzien van meervoudige cameradetectie.
Wij kunnen zeer flexibel assisteren bij ontwerp van 
producten, schema’s en printplaten en adviseren bij 
de meest optimale keuze van componenten.  
De printplaten worden standaard optisch gecontroleerd 
en desgewenst functioneel getest en geprogrammeerd.

Standaard is bij ons ook: korte lijnen en korte 
 doorlooptijden. Prototypes worden met voorrang 
behandeld zodat uw project verder kan.

RS Technics heeft nu, naast de productie van 
 printplaten, sensoren en systemen, ook de 
 mogelijkheid om al uw elektronica te ontwikkelen 
 inclusief de benodigde software. Dit voor zowel de 
 interne embedded software, als voor PCapplicaties 
voor uitlezen, instellen of bedienen!

Daarnaast maken wij de bijbehorende apparatuur  
die nodig is om de signalen te verwerken en te 
 conditioneren. Of het nu gaat om een eenvoudig  
display, een programmeerbare indicator of 
 dataacquisitie apparatuur. Deze wordt op  
professionele wijze  vervaardigd en zijn veelal  
uit voorraad leverbaar.

• Ontwerp en prototyping 

•  Hard- & software  
ontwikkeling

•  PCB productie en assemblage

• Ook kleine oplages

Referentiethermometer

•  Standaard 5 jaar garantie

•  Zeer nauwkeurig

•  Voor alle gangbare  
controlewerkzaamheden

Voor het meten van:

•  temperatuur

•  druk 

• niveau

• relatieve vochtigheid

Specialist in  
elektronica

Fabrikant van 
temperatuursensoren


