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Endnu et spændende år er ved at være slut... og vi vil gerne benytte lejligheden til at sige dig mange tak for et godt samarbejde i 2014.  

Vi har iværksat en vækstplan, der betyder at vores organisation vokser og at vi samtidig får flere varer på hylderne.  

Hele teamet ser frem til at samarbejde med dig igen i 2015.

Vi stiller skarpt på maskinsikkerhed:

Den unikke berøringsfrie sikkerhedssensor fra Bernstein er den mest alsidige på markedet. Bernstein CSMS 
er en elektronisk sikkerhedssensor, der sikrer, at sikkerhedsdøre samt beskyttelsesskjolde forbliver lukkede. 
Sikkerhedssensoren bruges til overvågning af sikkerhedsafskærmninger. Når en sikkerhedsanordning bliver 
åbnet, sendes et signal, genereret af sensoren, der stopper maskinen og forhindrer samtidig en farlig genstart 
af maskinen.

Den kontaktløst, kodede kommunikation mellem sensoren og aktuatoren yder en høj sikkerhed og beskytter 
mod manipulation efter de højeste standarder. CSMS opfylder kravene om manipulationssikkerhed efter DIN 
EN ISO 14119, der er den nye standard, som erstatter EN 1088, som er ved at blive udfaset.

Den berøringsfri sikkerhedssensor fra Bernstein kan leveres som High Level Code (sensor kan kun aktiveres 
med én unik aktuator) eller som Low Level Code (aktuator er kodet men kan erstattes med aktuator med 
samme artikelnummer).

Bernstein CSMS opfylder sikkerhedskravene op til PL e / SIL3 (cat4) og EN ISO 14119 vedrørende 
manipulationssikkerhed på grund af det høje kodningsniveau. Der kan monteres op til 32 enheder i serie med 
sikkerheds niveau PL e. LED indikering for status information. Fremragende diagnosticerings system sikrer 
hurtig fejlfinding.

NEWS:  
Vi har stadig lov til at pynte os med den grønne smiley 

Hos Bernstein er holdningen, at har medarbejderne det godt, har chefen det også godt! Derfor har vi fokus på 
arbejdsmiljø og laver løbende forbedringer, der sikrer, at medarbejdernes arbejdsforhold er så optimale som 
muligt.

At vi har styr på tingene, blev konstateret, da Arbejdstilsynet var på sit tilbagevendende kontrolbesøg i 
november. De kontrollerede, at vores måde at arbejde på var i overensstemmelse med gældende lovkrav – 
både i forhold til arbejdsmiljøet som bl.a. indeholder krav om støjgrænser, tunge løft og psykisk arbejdsmiljø, 
en skriftlig arbejdspladsvurdering, der er nedskrevet i samarbejde mellem ansatte og ledelse, samt krav til 
organisering af arbejdsmiljøarbejdet. Alt dette var der styr på i Risskov, så vi får også de næste fem år lov at 
bruge den grønne smiley i intern og ekstern regi.

Direktørens hjørne:  
Året bød på nye medarbejdere, produkter og lagerfaciliteter 

Året bød på nye medarbejdere, produkter og lagerfaciliteter Året er igen, igen fløjet afsted. Ud over at servicere 
jer, så har året budt på rokade og en voksende medarbejderstab, og så har vi føjet flere spændende nyheder til 
vores sortiment. Vi keder os bestemt ikke på kontoret.

Det skal være (be)skidt, før det bliver godt
Senest har vi brugt det sene efterår på omrokeringer på matriklen, så vi kunne få endnu mere plads til vores 
bugnende lager. I 2-3 uger havde vi derfor fornøjelsen af nogle arbejdssomme håndværkere, der hjalp os 
med at indfri vores nye pladskrav. Som alle, der knokler i privaten med renoveringer, så er sådan et projekt 
ikke kun lige ud af landevejen. Det støver, sviner og roder. Især det sidste, skal man lige finde sine ben i på et 
hektisk kontor. Måske har enkelte af jer oplevet, at det tog os lidt længere at finde varer frem. Det kan nemlig 
være svært at finde de rette komponenter, når alt pludselig ikke har sin vante plads. Men alt dette glemmes 
forbavsende hurtigt. Nu har vi nemlig fået det, vi ønskede os: det dejligste, indbydende lager.

Nyd ferien – og på genhør
Nu sender jeg snart teamet på en velfortjent juleferie. Og så er personalet med garanti helt opladet, så I også i 
det nye år kan forvente samme høje serviceniveau, når I har brug for vores ekspertise. Efter nytår er vi tilbage. 
I mellemtiden er du altid velkommen til at kontakte Jens Peter Bendixen på jpb@bernstein.dk med ris, ros eller 
kommentarer.

Glædelig jul og godt nytår!


