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Náklady na neplánované 
prostoje jsou vysoké,  
proto je důležité, abyste  
se mohli spolehnout  
na přesná a konzistentní 
měření.

LABORATORNÍ 
TESTOVÁNÍ
Ať už navrhujete nové 
produkty, nebo se 
elektronice věnujete jako 
koníčku, je pro vás důležité 
najít správné testovací 
zařízení.

VÝROBA 
Používejte profesionální 
zařízení k pochopení 
a analýze faktorů 
souvisejících s kvalitou 
energie.

PRACOVNÍ 
PROSTŘEDÍ
Testovací a měřicí řešení 
pomáhají snižovat spotřebu 
energie a zároveň zvyšují 
celkovou efektivitu a 
provozní výkonnost budov.

1.0 2.0 3.0 4.0

V rychle se měnícím světě moderních technologií jako je IoT, HMI, cloudová připojení, ukládání energie  
či bezdrátové komunikační připojení, je rychlé a přesné měření nezbytné.
Objevte měřicí a testovací přístroje prověřených značek pro všechny aplikace, kde je potřeba přesné a spolehlivé 
měření. Ať už pracujete na novém projektu, nebo chcete ušetřit čas, energii a peníze, v RS najdete ta nejlepší řešení.

MĚŘTE PŘESNĚ A SPOLEHLIVĚ
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Analyzátory kvality el. energie
Problémy s kvalitou napájení se obvykle  
projevují jako poklesy, nárůsty, harmonické  
zkreslení, nevyváženost, blikání a přechodové 
jevy. Dobře udržované kvalitní napájení 
přispívá k vhodnosti elektrické energie pro 
pohon motorů, strojů a dalších zařízení.

Měřiče vibrací
Testy vibrací předchází problémům 
s výkonem a potenciálním selháním ještě 
dříve, než začnou nebo nastanou. Zamezte 
selháním nebo prostojům jakéhokoli stroje 
a udržujte lepší energetickou účinnost  
a bezpečnost na pracovišti. 

Zkoušečky napětí
Zajištění beznapěťového stavu může 
být životně důležité z bezpečnostních 
důvodů. Hlavním účelem je omezit 
rizika, která mohou elektrické obvody  
a zařízení pod napětím představovat 
pro jednotlivce.

Termokamery
Vyberte si ta správná zařízení s nástroji, 
které potřebujete k přesné diagnostice 
problémů, provádění spolehlivých  
měření a efektivní opravě systémů.

1.1 ÚDRŽBA

NAŠI PŘEDNÍ DODAVATELÉ

https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-teploty/termokamery/?applied-dimensions=4294966617,4293123547,4294965504
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-teploty/termokamery/?applied-dimensions=4294966617,4293123547,4294965504
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/generatory-a-analyzatory-signalu/analyzatory-kvality-elektricke-energie/?applied-dimensions=4294966617,4294966948
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/generatory-a-analyzatory-signalu/analyzatory-kvality-elektricke-energie/?applied-dimensions=4294966617,4294966948
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-prostredi/merice-vibraci/
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-prostredi/merice-vibraci/
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/elektricke-testovani-a-mereni/testery-napeti/?applied-dimensions=4294966948,4294966546,4293952877,4294966617
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/elektricke-testovani-a-mereni/testery-napeti/?applied-dimensions=4294966948,4294966546,4293952877,4294966617
https://cz.rs-online.com/web/b/fluke/?sra=p
https://cz.rs-online.com/web/b/flir/
https://cz.rs-online.com/web/b/gossen-metrawatt/?sra=p
https://cz.rs-online.com/web/b/chauvin-arnoux/?sra=p
https://cz.rs-online.com/web/b/testo/?sra=p
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Termokamery
S vysoce kvalitní a spolehlivou detekcí 
teploty, a funkcí WLAN. Kombinuje 
všechny důležité funkce termografického 
měření za přijatelnou cenu. 

Analyzátory kvality  
el. energie
Cenově výhodné tří- a jednofázové 
grafické analyzátory kvality elektrické 
energie 3000 A RS PRO s funkcemi 
záznamu dat. Naměřené hodnoty  
lze zobrazit a/nebo stáhnout.

Zkoušečky napětí
Robustní a snadno použitelné  
přístroje pro mnoho aplikací,  
které jasně ukazují, zda je obvod  
pod napětím, a zajišťují tak vaši 
bezpečnost.

Klešťové meřicí přístroje
Multifunkční proudové kleště RS PRO  
s bateriovým napájením pro maximální 
přenosnost a velkým podsvíceným 
displejem jsou ideální pro použití na 
cestách v téměř jakémkoli prostředí.

1.2 ÚDRŽBA – ŘEŠENÍ OD RS PRO

https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-teploty/termokamery/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/generatory-a-analyzatory-signalu/analyzatory-kvality-elektricke-energie/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/elektricke-testovani-a-mereni/testery-napeti/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/elektricke-testovani-a-mereni/klestove-merici-pristroje/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-teploty/termokamery/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/generatory-a-analyzatory-signalu/analyzatory-kvality-elektricke-energie/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/elektricke-testovani-a-mereni/testery-napeti/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/elektricke-testovani-a-mereni/klestove-merici-pristroje/?applied-dimensions=4291335396
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Spektrální analyzátory
Spektrální analyzátory jsou 
neocenitelným elektronickým testovacím 
zařízením používaným při návrhu, 
testování a údržbě radiofrekvenčních 
obvodů a zařízení. 

Stolní multimetry
Stolní multimetry jsou nejvhodnější 
pro pokročilejší testování. Tyto typy 
multimetrů poskytují řadu měřicích 
funkcí pro elektrické testování  
a nabízejí vynikající přesnost. 

Funkční generátory
Funkční generátory vytváří řadu různých 
vlnových průběhů, jako jsou sinusové vlny, 
trojúhelníkové vlny, pilové vlny  
či obdélníkové vlny. 

Osciloskopy
Změřte elektrické jevy a provádějte rychlé 
testování, ověřování a ladění navržených 
obvodů. Výběrem správného osciloskopu 
můžete získat přesné údaje a analýzu  
v reálném čase.

2.1 LABORATORNÍ TESTOVÁNÍ

NAŠI PŘEDNÍ DODAVATELÉ

https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/osciloskopy-a-prislusenstvi/osciloskopy/?applied-dimensions=4294965524,4293313236,4293275200,4293241655
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/generatory-a-analyzatory-signalu/spektralni-analyzatory/?applied-dimensions=4293241655,4294965524,4291098333,4293313236
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/multimetry-a-prislusenstvi/multimetry/?applied-dimensions=4294967120,4294061028,4294534040,4293313236,4294966127
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/generatory-a-analyzatory-signalu/generatory-funkci/?applied-dimensions=4294965524,4294576709,4293313236,4294966127
https://cz.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=tektronix
https://cz.rs-online.com/web/b/keysight-technologies/?sra=p
https://cz.rs-online.com/web/b/rohde---schwarz
https://cz.rs-online.com/web/b/pico-technology
https://cz.rs-online.com/web/b/teledyne-lecroy
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/osciloskopy-a-prislusenstvi/osciloskopy/?applied-dimensions=4294965524,4293313236,4293275200,4293241655
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/generatory-a-analyzatory-signalu/spektralni-analyzatory/?applied-dimensions=4293241655,4294965524,4291098333,4293313236
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/multimetry-a-prislusenstvi/multimetry/?applied-dimensions=4294967120,4294061028,4294534040,4293313236,4294966127
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/generatory-a-analyzatory-signalu/generatory-funkci/?applied-dimensions=4294965524,4294576709,4293313236,4294966127
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Osciloskopy
Objevte širokou nabídku analogových  
a digitálních osciloskopů RS PRO,  
které vám umožní najít a uložit 
požadované výsledky, aniž byste 
vynechali ty nedůležité.

Spektrální analyzátory
Stolní spektrální analyzátory RS PRO  
jsou vysoce spolehlivé a efektivní  
zařízení používané k analýze 
frekvenčního spektra RF, 
radiofrekvenčních a audio signálů. 

Stolní multimetry
Vysoce přesné a profesionální stolní 
digitální multimetry, ideální pro měření 
parametrů obvodů, jako je napětí,  
proud a odpor.

Funkční generátory
Nabízejí přesný a cenově dostupný  
zdroj signálu pokrývající výstup 
sinusových, čtvercových (pulzních), 
rampových (trojúhelníkových), 
šumových a libovolných průběhů. 

2.2 LABORATORNÍ TESTOVÁNÍ – ŘEŠENÍ OD RS PRO

https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/osciloskopy-a-prislusenstvi/osciloskopy/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/generatory-a-analyzatory-signalu/spektralni-analyzatory/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/multimetry-a-prislusenstvi/multimetry/?applied-dimensions=4294061028,4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/generatory-a-analyzatory-signalu/generatory-funkci/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/osciloskopy-a-prislusenstvi/osciloskopy/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/generatory-a-analyzatory-signalu/spektralni-analyzatory/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/multimetry-a-prislusenstvi/multimetry/?applied-dimensions=4294061028,4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/generatory-a-analyzatory-signalu/generatory-funkci/?applied-dimensions=4291335396


7

K nabídce K nabídce K nabídce K nabídce

Elektronické zátěže
Pro testování řady napájecích zdrojů, jako 
jsou baterie, solární články, elektronické 
součásti, přenosné nabíječky apod. 
Máme zátěže v celé řadě velikostí,  
které doprovázejí různé aplikace,  
včetně nízkého až vysokého příkonu.

Jednotky pro měření zdroje
Zdrojové měřiče vám poskytují přesné 
zdroje proudu a napětí a jejich měření. 
Dobrá volba pro měření nízkého odporu  
s vysokým proudem, a navíc vám zdrojový 
měřič může ušetřit čas a peníze, protože 
nepotřebujete další přístroje.

Příslušenství
Zdrojové příslušenství zajistí,  
že budete mít správné příslušenství  
pro stolní napájecí zdroje nebo  
zdrojové součásti. RS má rozsáhlou 
nabídku, která splní vaše požadavky.

Systém sběru dat
Díky sběru dat mohou být informace 
zobrazeny, analyzovány a uloženy v 
počítači a použity k lepším rozhodnutím, 
která jsou přínosem pro firmu a umožňují 
zlepšovat procesy v reálném čase.

3.1 VÝROBA

NAŠI PŘEDNÍ DODAVATELÉ

https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/sber-dat-a-protokolovani/sber-dat/?applied-dimensions=4293952877,4291098333,4293313236
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/stolni-zdroje-a-napajeni/elektronicke-zateze/?applied-dimensions=4294967120,4294966764,4294966546,4294534040
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/stolni-zdroje-a-napajeni/jednotky-pro-mereni-zdroje/
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/stolni-zdroje-a-napajeni/prislusenstvi-stolnich-napajecich-zdroju/
https://cz.rs-online.com/web/b/ea-elektro-automatik
https://cz.rs-online.com/web/b/sefram
https://cz.rs-online.com/web/b/keithley/
https://cz.rs-online.com/web/b/facom/?sra=p
https://cz.rs-online.com/web/b/mitutoyo/?sra=p
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/sber-dat-a-protokolovani/sber-dat/?applied-dimensions=4293952877,4291098333,4293313236
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/stolni-zdroje-a-napajeni/elektronicke-zateze/?applied-dimensions=4294967120,4294966764,4294966546,4294534040
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/stolni-zdroje-a-napajeni/jednotky-pro-mereni-zdroje/
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/stolni-zdroje-a-napajeni/prislusenstvi-stolnich-napajecich-zdroju/
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Sběr dat
Datové záznamníky jsou přenosná 
elektronická zařízení, která dokáží  
měřit a zaznamenávat teplotu  
prostředí. Objevte řadu RS PRO.

Elektronické zátěže
Elektronické zátěže od RS PRO jsou   
vysoce spolehlivá zařízení, ideální  
pro testování řady napájecích zdrojů  
při zajištění splnění standardní 
bezpečnostní normy a předpisů.

Číselníkové indikátory
Přesné číselníkové úchylkoměry  
s velkým číselníkem. Ideální pro 
univerzální použití v dílně nebo 
nástrojovně s přesnými stroji.

Generátory křivky
Generátory křivek RS PRO představují 
přidanou hodnotu a zároveň nabízejí 
inovativní funkce. Interně vyvinuté 
technologie TrueArb a EasyPulse  
pomáhají řešit slabé stránky  
tradičních generátorů DDS.

3.2 VÝROBA – ŘEŠENÍ OD RS PRO

https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/sber-dat-a-protokolovani/zaznamniky-dat/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/stolni-zdroje-a-napajeni/elektronicke-zateze/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/generatory-a-analyzatory-signalu/generatory-krivky/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/strojirenske-testovani-a-mereni/ciselnikove-indikatory/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/sber-dat-a-protokolovani/zaznamniky-dat/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/stolni-zdroje-a-napajeni/elektronicke-zateze/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/strojirenske-testovani-a-mereni/ciselnikove-indikatory/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/generatory-a-analyzatory-signalu/generatory-krivky/?applied-dimensions=4291335396
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Infračervené teploměry
Pomocí infračervených teploměrů 
lze měřit teplotu na dálku. Ideání pro 
měření teploty těžko dostupných oblastí 
nebo pro přesná měření pohyblivých 
částí nebo objektů v kontrolovaných 
prostředích.

Vlhkoměry
Měřte a zjišťujte úrovně vlhkosti v řadě 
stavebních materiálů, včetně dřeva, betonu, 
cihel a sádrokartonu. Vlhkoměry jsou 
obvykle vybaveny digitálními obrazovkami, 
které umožňují rychlé odečítání. 

Ultrazvukové  
detektory netěsností
Pomocí ultrazvukové detekce netěsností 
lze ušetřit až 35 % nákladů na energii. 
Netěsnosti můžete rychle a snadno 
vizualizovat pomocí ultrazvuku. Žádná 
netěsnost nezůstane nezjištěna.

Monitory kvality vzduchu
Monitory kvality vzduchu jsou důležitým 
nástrojem pro měření stavu vzduchu kolem 
vás. Měřte všechny základní parametry, jako 
je vlhkost, teplota, objem, rychlost vzduchu, 
kyslík či oxid uhličitý.

4.1 MĚŘENÍ PROSTŘEDÍ

NAŠI PŘEDNÍ DODAVATELÉ

https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-prostredi/monitory-kvality-vzduchu/?applied-dimensions=4294965504,4294966617,4290904283,4294966948
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-teploty/infracervene-teplomery/?applied-dimensions=4293123547,4294966617,4294965987,4294965504
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-prostredi/merice-vlhkosti/?applied-dimensions=4294965504,4293123547
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-prostredi/ultrazvukove-detektory-netesnosti/?applied-dimensions=4294966617,4293123547
https://cz.rs-online.com/web/b/flir/
https://cz.rs-online.com/web/b/castle/?sra=p
https://cz.rs-online.com/web/b/hanna-instruments/?sra=p
https://cz.rs-online.com/web/b/optris/?sra=p
https://cz.rs-online.com/web/b/testo/?sra=p
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-prostredi/monitory-kvality-vzduchu/?applied-dimensions=4294965504,4294966617,4290904283,4294966948
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-teploty/infracervene-teplomery/?applied-dimensions=4293123547,4294966617,4294965987,4294965504
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-prostredi/merice-vlhkosti/?applied-dimensions=4294965504,4293123547
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-prostredi/ultrazvukove-detektory-netesnosti/?applied-dimensions=4294966617,4293123547
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Monitory kvality vzduchu
Monitory kvality vzduchu RS PRO 
jsou navrženy tak, aby monitorovaly 
kvalitu vzduchu měřením úrovně oxidu 
uhličitého, vlhkosti a teplot prostředí 
v určených oblastech.

Infračervené teploměry 
RS PRO má řadu IR teploměrů, které jsou 
robustní a univerzální a budou vyhovovat 
všem vašim požadavkům. Celá řada byla 
schválena RS, což znamená vysokou 
kvalitu, na kterou se můžete spolehnout.

Vlhkoměry
Spolehlivé a vysoce kvalitní měřiče 
vlhkosti navržené pro průmyslové 
standardy. Skvělé řešení pro měření 
úrovně vlhkosti v materiálech jako je 
dřevo, sádrokarton a cihly.

Detektory plynů
Pomocí účinných a snadno použitelných 
jednotek pro detekci plynů od RS PRO 
lokalizujte a detekujte úniky hořlavých  
a výbušných plynů, jako je metan, 
propan, butan, čpavek, oxid uhelnatý  
a mnoho dalších.

4.2 MĚŘENÍ PROSTŘEDÍ – ŘEŠENÍ OD RS PRO

https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-prostredi/monitory-kvality-vzduchu/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-teploty/infracervene-teplomery/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-prostredi/merice-vlhkosti/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-prostredi/detektory-plynu/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-prostredi/monitory-kvality-vzduchu/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-teploty/infracervene-teplomery/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-prostredi/merice-vlhkosti/?applied-dimensions=4291335396
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/testovani-a-mereni-prostredi/detektory-plynu/?applied-dimensions=4291335396
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