Sensor systemen voor

Schuifhekken

Hoog veiligheids niveau dankzij
betrouwbare technology
Snel en makkelijke installatie
dankzij programmeerbare functies

www.bircher.com

Comfort en veiligheid voor een breede
range aan toepassingen

Toepassing: toegangs hek voor terreinen
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Veiligheids lijst systemen
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ProLoop 2 in combinatie met
slagbomen
Open en sluiten van slagbomen bij in
en uitgangen
De lusdetectie kan ook gebruikt worden
voor het tellen van voertuigen

ProLoop 2 voor gebruik bij pollers
Activatie van pollers bij ingangen, parkeer plaatsen of voetgangers gebieden
Voorkomt verkeerde activatie wanneer
de poller is geactiveerd
Geen beschadiging tussen de voertuigen
en de poller, ook niet na stroom storing

Toepassing: toegangshek voor particulieren
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Producten

Herkules 2

RK 30/31

ProLoop 2

Radar bewegings melder

Radar bewegings melder

Programeerbare lus detector

Snelle activatie sensor voor industriele deuren

Voor acurate activatie van een automatisch
schuifhek systeem

Betrouwbare evaluatie en controle van
inductie lussen

Speciale mogelijkheden
Makkelijke installatie
Optimale kosten baten verhouding
Kleine behuizing
Weers invloeden worden automatisch
afgeschermd

Speciale mogelijkheden
Gebruiksvriendelijk met LCD display
Snelle opstart dankzij automatische
configuratie (plug & play)
Simulatie modus
Lus inductiviteit op display
Voor DIN rail montage of 11 pin sokkel
montage
Hoge gevoeligheid bijvoorbeeld voor fietsen

Speciale mogelijkheden
Zijdelings verkeer negeren
Gescheiden activatie voor personen en
voertuigen
Richtings herkening
Langzaam verkeer detectie
Montage hoogte 7 meter
Meeste standaard instellingen voor
geprogrammeerd

CoverLine

ClickLine

RFGate 2

Elektrische veiligheids lijst

Elektrische veiligheids lijst

Draadloos overdracht systeem

Optimaal profiel formaat voor eenvoudige
montage

Standaard profiel voor alle deur en
hekwerk installaties

Draadloze overdracht van signaal van
elektrische veiligheidslijsten

Speciale mogelijkheden
Individueel model voor klant wensen
Waterdicht, lange levensduur
Verborgen montage profiel
Mogelijkheid voor grote en kleine deuren
en hekwerken
Getest conform EN12978 in combinatie
met RFGate, ESGate en InTra6

Speciale mogelijkheden
Individueel model voor klant wensen
Waterdicht, lange levensduur
Getest conform EN12978 in combinatie
met RFGate, ESGate en InTra6

Speciale mogelijkheden
Storingsvrij signaal transmissie
Twee kanaals: apart kanaal voor bijvoorbeeld
veiligheidslijst links en rechts
Inleren van maximaal 7 zenders per ontvanger
Type tested conform EN ISO 13849-1

EsGate
Schakel relais voor evaluatie van
elektrische veiligheidslijsten
Speciaal ontworpen voor deur en hekwerk
installaties
Speciale mogelijkheden
Hoog veilighieds niveau
Gebruiksvriendelijk met LCD display
Type tested conform EN ISO 13849-1

LBGate
Eénrichting/reflectie fotocel
Industrieele fotocel reflector, smal en robuust
Speciale mogelijkheden
Ongevoelig voor licht verstoring
Makkelijk te installeren
Met connector aansluiting of kabel
Ongevoelig voor speciale lampen, zonschijn
en reflectie van objecten

InTra6
Inductief overdrachtsysteem voor
veiligheidslijsten
Speciaal ontworpen voor het overdragen van het
lijst signaal naar de besturing van het hekwerk
Speciale mogelijkheden
Veilighieds systeem redundant conform
EN12978 / EN ISO 13849-1 Cat. 3 (PLd/e)
Overdracht van al onze elektrische veiligheidslijsten zonder complexe bedrading

Uw partner voor comfort en veiligheid

BBC Bircher Smart Access ontwikkelt, produceert en verkoopt sensorsystemen om
de groeiende wereldwijde personen- en voertuigstromen te beveiligen en om
toegangssystemen comfortabel en energiezuinig te maken. De innovatieve sensorfabrikant werkt doorlopende nieuwe oplossingen uit in antwoord op opkomende
uitdagingen in industrie en zorg.
Wij staan iedere dag klaar op verschillende locaties over de wereld om u efficient
onze hoge qualiteits producten te demonstreren.

Uw contact
Betrouwbare partners voor onze producten in verschillende landen. Onze
specialisten en partners staan klaar om u persoonlijk te adviseren voor diverse
oplossingen.

BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20
8222 Beringen
Zwitserland
Tel. +41 52 687 11 11
info@bircher.com
www.bircher.com
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Een overzicht van de internationale contacten vindt u op onze website
www.bircher.com

