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Endelig forår – man kan mærke, se og høre det! En dejlig tid går os i møde, en tid der emmer af
energi og optimisme. Lad os endelig ride med på den bølge!!!

Når design og sikkerhed går op i en højere enhed
En enkel måde at få ekstra sikkerhed i sin applikation, er ved at anvende
sikkerhedskantlister. De er nemme at integrere og meget mere diskrete i forhold
til en mekanisk anordning, der bruges til at aktivere et traditionelt endestop. Det
er en smart løsning også rent designmæssigt. Sikkerhedskantlisterne anvendes
til klemsikring i mange applikationer såsom lifte, portsystemer samt svingdøre ved
indgangspartier.
For at tilbyde vores kunder flere løsninger, er sikkerhedskantlister nu også en fast del
af vores produktprogram. Vi har indledt et samarbejde med tyske TapeSwitch og er
blevet forhandler her i Danmark. Der er tale om kantlister af høj kvalitet, som opfylder
samtlige sikkerhedskrav. Alle kantlister er opbygget af standardiserede komponenter,
der lagerføres, hvilket garanterer en hurtig levering.
Er du interesseret i at høre mere om hvordan dette produkt kan anvendes i jeres
applikationer, så kontakt John Drachmann på tlf. 3841 3404.

Fast and furious!
Sensorer findes i mange varianter og bruges i mange applikationer. Magnetsensoren
adskiller sig blandt andet fra de andre typer ved, at den har en lang rækkevidde i
forhold til størrelse og er utrolig hurtig, da den reagerer på korte impulser. En lille føler
kan række op til 45mm. Man skelner mellem mekaniske (reed) og elektroniske (hall)
magnetsensorer. Sidstnævnte anvendes eksempelvis til at tælle omdrejninger.
Fordelen ved at anvende magnetsensorer er især stor på applikationer, hvor der
er risiko for slitage og dermed slør. Vi har kunder, der bruger magnetsensoren som
lågekontakt, fordi slitage i lågen ikke vil påvirke magnetsensorens ydeevne.

Direktørens hjørne
Jeg vil igen benytte lejligheden til at rose vores fantastiske medarbejderstab, der
sprudler af energi og altid er klar til at tage imod kunderne. At vi har et godt team
ses også, når vi afholder firmaarrangementer, hvor der altid er fuld opbakning. Det
kommende arrangement byder på salsaundervisning og alle har taget udfordringen
op!
Kundens behov i centrum
Vores kunder møder mange udfordringer i hverdagen. En af dem er nødvendigheden
af, at holde udgifterne nede uden at gå på kompromis med sikkerhed og kvalitet.
Derfor introducerer Bernstein nu en ny serie endestop, der imødekommer vore
kunders ønske om en økonomisk løsning uden, at det går ud over kvaliteten og
sikkerheden. Vi glæder os til at kunne tilbyde vores kunder en løsning, der i endnu
højere grad tilgodeser deres behov.
Tak fordi du læste med.

