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Als de winkel om de hoek
RS	Components	neemt	veel	werk	uit	handen

Garages zijn goede plekken om een bedrijf te beginnen, tenminste als je kijkt naar de geschiedenis van een aantal grote 

bedrijven van vandaag de dag. De meest bekende is misschien wel Apple, maar tientallen jaren daarvoor was het de garage 

van Hewlett-Packard waar geschiedenis geschreven werd en wat nu gezien wordt als de geboorteplek van Silicon Valley.

Afbeelding 1. De eerste catalogus van 
RS Components uit 1937.

zich specialiseerde in het leveren van onderde-
len aan reparateurs van radio's. Onderdelen 
zoals radiobuizen, weerstanden, condensato-
ren en alles wat er nog meer in een radio te 
vinden was, konden zij leveren. 
“A replacement for every job and a 24 hours’ 
service on top of it!” was in 1937 de basis en 
vandaag de dag zijn dit nog altijd de pijlers 
waar het bedrijf op rust, al is er wel wat ver-
anderd (afbeelding 1). 

Wereldwijd
Nu bijna 80 jaar later is het bedrijf uitgegroeid 
tot de grootste wereldwijde distributeur van 
technische en mechanische componenten met 
vestigingen en magazijnen in 32 landen, ver-
kopen in 80 landen, 60 websites over de hele 
wereld en een productassortiment van meer 
dan 800.000 producten die nagenoeg alle-
maal “next day” uit voorraad leverbaar zijn 
(afbeelding 2).

Contact	via	vele	wegen
RS Components was al vroeg bezig met alle 
mogelijkheden die de computer en inter-
net kunnen bieden voor een leverancier van 
onderdelen. Tot op de dag van vandaag zijn 
ze daar nog altijd druk mee en staan ze voor-
aan als het gaat om nieuwe ontwikkelingen op 
dit gebied. Niet verwonderlijk zijn dan ook 
de vele manieren om onderdelen te bestellen, 

Afbeelding 2. Stellingen vol met bakjes om de duizenden 
onderdelen uit voorraad te kunnen leveren.

tot aan het koppelen van de ERP-systemen van de klant aan dat van 
RS. Dit alles zorgt voor gemak bij de klant en uiteindelijk ook voor 
het verlagen van de overheadkosten. RS bedient een breed scala aan 
klanten en industrieën en levert producten in elke fase van het pro-
ces, van design tot productie en onderhoud. 

En	veel	meer
RS Components levert niet alleen een grote variëteit aan componen-
ten op het gebied van elektronica, elektrotechniek, industriële auto-
matisering en mechanische technieken, ook onderhoudsmiddelen en 
gereedschappen zijn een belangrijke tak geworden. Vele merken wor-
den door hen vertegenwoordigd, van de bekende A-merken tot aan 
het eigen merk RS PRO. Dit merk biedt een hoge kwaliteit voor een 

Ongeveer in diezelfde tijd als de geboorte van 
Silicon Vally in de USA, en wel in 1937, ont-
stond er in een Engelse garage een bedrijfje dat 

	 productnieuws

Afbeelding 3. Hans (links) en Team π van de 
Fontys Hogeschool Eindhoven. 

aantrekkelijke prijs, met een eigen kwaliteitskeurmerk 
en 3 jaar garantie. Hans de Vries, Country Manager 
van RS Components voor de Benelux, zegt daar het 
volgende over: "RS PRO is voor hen die niet absoluut 
een A-merk willen gebruiken, maar gaan voor kwali-
teit en besparing van de kosten".

De	impact	van	Corona
Gevraagd naar de impact van de Corona pandemie 
schetst Hans de situatie voor RS Components: 
“Wij hebben in coronatijd voor onze klanten écht het 
verschil kunnen maken door te zorgen dat we vol-
doende voorraadniveau hadden opgebouwd. Doordat 
wij ook vestigingen in Azië hebben, waren we al voor-
bereid op wat zou kunnen komen waardoor wij al in 
een vroeg stadium voorraden zijn gaan uitbreiden. 
Daarnaast hebben wij al 20 jaar ervaring als online 
distributeur, wat in onze branche een unieke situatie 
is. Heel veel van onze klanten hebben nu de omslag 
naar online inkopen gemaakt in tegenstelling tot tele-
fonisch bestellen of zelf even iets ophalen op de vesti-
ging van de groothandel.

Door de combinatie van een breed assortiment, hoge 
voorraadniveaus, een gebruiksvriendelijke online 
omgeving, daarnaast dedicated customer service & 
sales teams en technische ondersteuning waar nodig, 
het ontbreken van minimum bestelhoeveelheden én 
korte levertijden hebben wij in de afgelopen maanden 
enorm veel nieuwe klanten mogen verwelkomen, een 
veelvoud van wat gebruikelijk is. Tijdens deze pande-
mie is extra duidelijk geworden dat onze value propo-
sition aansluit op de behoeftes van de markt”.

DesignSpark	en	onderwijs
Tot slot wijst Hans de Vries er op dat RS Components 
ook de drijvende kracht is achter het gratis CAD-
pakket DesignSpark voor het ontwikkelen van elektro-
nica en het 3D tekenen van mechanische constructies. 
Rond dit pakket heeft men ook een kennisplatform 
opgericht waar techneuten elkaar virtueel kunnen 
ontmoeten en ervaringen en kennis kunnen uitwis-
selen.

Kennis overbrengen en jongeren stimuleren om iets 
te gaan doen in de techniek is voor Hans een per-
soonlijk doel. Diverse projecten van universiteiten en 
hogescholen maar ook basis- of middelbare scholen 
worden door Hans en RS op de een of andere manier 
ondersteund. Hij straalt dan ook als hij zich mag 
begeven tussen de jeugd en hun wedstrijdrobot zoals 
te zien is in afbeelding 3.      •

RS Components Nederland
Bingerweg 19
2031 AZ HAARLEM
(023) 5166555 
www.rsonline.nl

Compacte	open-frame	AC/DC-voedingen

De TPI 30, TPI 65 en TPI 125 zijn drie 
series open-frame AC/DC-voedingen voor 
vermogens tussen 30 W en 125 W en met 
3000 VAC isolatie. De TPI-reeks richt zich 
specifiek op het leveren van kostenefficiënte 
en compacte industriële voedingen. Deze 
nieuwe serie breidt het bestaande TPI-

doen aan de ErP-richtlijn (minder dan 0,3 W 
opgenomen vermogen zonder belasting), wor-
den geleverd met een actieve arbeidsfactor-cor-
rectie (alleen TPI 125) en EMC-eigenschappen 
die op maat zijn gesneden voor industriële en 
automatiseringstoepassingen alsmede test- en 
meetapplicaties. Het gebruik van hoogwaar-
dige industry-grade componenten en uitste-
kende thermische eigenschappen garanderen 
een hoge betrouwbaarheid. Hierdoor zijn de 
voedingen de ideale oplossing voor veeleisende 
industriële apparatuur of toepassingen waar de 
ruimte beperkt is.                            •
AVE Added Value Electronics BV
(078) 621 59 00
www.ave-nl.com

Het gebruik van schakelaars in natte 
ruimtes, wellness- en zwembadfaci-
liteiten vereist niet alleen de juiste 
keuze van de schakelaartechnologie, 
maar vaak ook ongebruikelijk lange 
kabels. Schurter houdt daarmee reke-
ning met de introductie van de instal-
latieklare piëzo-elektrische schakelaar 
PSE, een elegante high-end oplossing. 
De voorgemonteerde polyurethaan-
kabel van de nieuwe PSE is ingego-
ten, wat maximale flexibiliteit en de 
hoogste IP-bescherming biedt tijdens 
de installatie. Het geheel is waterdicht 
van schakelvlak tot aansluiting bij een 
kabellengte van 15 meter. De schake-
laar wordt gemonteerd met behulp van 

Piëzo-elektrische	schakelaar	met	kabel
een enkele moer. De behuizingen van de in 
de fabriek gemonteerde piëzo-elektrische 
PSE-familie zijn gemaakt van een roestvrij 
staal dat wordt gekenmerkt door een bij-
zonder hoge corrosiebestendigheid – essen-
tieel in ruimtes met een hoge luchtvochtig-
heid. De PSE-schakelaars bieden maximale 
betrouwbaarheid en een lange levensduur 
(20 miljoen schakecycli). Hermetisch 
gesloten behuizingen maken de PSE met 
kabel voorbestemd voor gebruik in bijzon-
der ‘moelijke’ omgevingen. De PSE met 
aangegoten kabel is zeer goed bestand tegen 
gechloreerde vloeistoffen en de gangbare 
zwembadchemicaliën. De schakelaar heeft 
een ringverlichting met 7 mogelijke kleu-
ren. Het voedingsspanningbereik bedraagt 

5...28 VDC waarbij de ring-
verlichting een constante 
helderheid behoudt.          •
Schurter Electronics BV
(0523) 281 200
www.schurter.nl

assortiment uit en is uitgerust 
met een piekvermogen-func-
tie waarmee tot 130% van het 
nominale vermogen kan wor-
den geleverd gedurende maxi-
maal 10 seconden. Een uit-
stekend rendement tot 93% 
maakt een compact ontwerp 
mogelijk bij een werktempe-
ratuurbereik (bij natuurlijke 
convectie) van –40 °C tot + 
60 °C (TPI 30 en TPI 65) 
resp. –40 °C tot + 50 °C (TPI 
125) zonder derating, terwijl 
het bereik tot + 85 °C gaat 
met derating of geforceerde 
koeling. De voedingen vol-

Treinmachinisten moeten snel een overzicht 
kunnen krijgen van de actuele status of van 
kritieke situaties die hun aandacht vereisten, 
ongeacht de lichtomstandigheden in de cabine 
en onafhankelijk van de overige elektrische sys-
temen. EAO levert daartoe een betrouwbare en 
aanpasbare oplossing met de mogelijkheid func-
tionaliteit toe te voegen. Het uiterst flexibele, 
modulaire ontwerp maakt het HMIS Multi-
Legend signaleringspaneel geschikt voor veel 
toepassingen. De grootte van het paneel en de 
symbolen kunnen worden aangepast. Met een 
inbouwdiepte van minder dan 8 mm past het 
paneel zeer goed in stuurtafels en schakelkasten 
en in overige spoorwegtoepassingen waar de 
ruime voor signaalindicatoren beperkt is. Iedere 
signaalindicator is elektrisch onafhankelijk om 
hoge operationele veiligheid te garanderen. De 
redundant uitgevoerde verlichting van ieder 
element zorgt voor een hoge betrouwbaarheid. 
Het complete systeem van indicatoren wordt 
aangestuurd via een businterface en/of digitale 
I/O, waardoor de panelen eenvoudig en effici-
ent kunnen worden geïntegreerd in bestaande 
systemen. Daarnaast kunnen de signaleringspa-
nelen worden geleverd met dimbare verlichting. 
Het signaleringspaneel voldoet aan EN 45545 

Flexibel	signaleringspaneel	voor	spoorwegtoepassingen
en maakt configuraties tot 36 posities per module mogelijk. Het 
paneel is geschikt voor systemen van 24 tot 110 VDC.                   •
EAO Benelux BV
(078) 653 17 11, www.eao.nl


