Czujniki do

Bram automatycznych

Szybki i łatwy montaż i uruchomienie
Możliwość konfiguracji do bardzo
szerokiego zastosowania
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Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki
niezawodnej technologii

Zastosowanie w bramach pionowych
RFGate 2.1.W.S

Aktywacja
Radarowy czujnik ruchu
Herkules 2
PrimeMotion

Herkules 2

Detektor pętli indukcyjnej
ProLoop 2

ProLoop 2
EsGate

Bezpieczeństwo
RFGate 2
Listwa bezpieczeństwa

AirMission

System listew bezpieczeństwa
Elektryczne listwy bezpieczeństwa (ClickLine, CoverLine)
Pneumatyczne listwy bezpieczeństwa
Bezprzewodowy system transmisji sygnałów
RFGate 2
AirMission

LBGate

Ocena sygnału
Przełączniki
Aktywacyjne
pole radaru

Pętla indukcyjna z
ProLoop 2

Bariery świetlne
LBGate

Równoległe zabezpieczenie krawędzi
zamykającej oraz drzwi przejściowych
RFGate 2 zapewnia dwukanałowy, bezprzewodowy, bezawaryjny przesył sygnału
z listew bezpieczeństwa i drzwi przejściowych. Nadajnik można w łatwy sposób
zintegrować z elementami bramy.

Herkules 2, wszechstronny czujnik
ruchu do bram przemysłowych
Ignorowanie ruchu poprzecznego, rozróżnianie osób/pojazdów i rozpoznawanie kierunku
ruchu oszczędzają zużycie energii. Ustawienia
„Plug & Play” zapewniają łatwe uruchomienie, a technologia radarowa gwarantuje
niezawodną detekcję ruchu.

Zastosowanie w drzwiach harmonijkowych
Listwa bezpieczeństwa

PrimeMotion

Aktywacja
Radarowy czujnik ruchu
Herkules 2
PrimeMotion

RFGate 2

Detektor pętli indukcyjnej
ProLoop 2

ProLoop 2

Mata aktywacyjna
ES-Button

Aktywacyjne
pole radaru
Pętla indukcyjna z
ProLoop 2

Mata aktywacyjna
Mata czuła na nacisk
Przycisk (ES-Button)
Bezpieczeństwo
System listew bezpieczeństwa
Elektryczne listwy bezpieczeństwa (ClickLine, CoverLine)
Pneumatyczne listwy bezpieczeństwa
Bezprzewodowy system transmisji sygnałów
RFGate 2
Ocena sygnału
Przełączniki

Produkty

Herkules 2

PrimeMotion

ProLoop 2

Radarowy czujnik ruchu

Radarowy czujnik ruchu

Programowalny detektor pętli indukcyjnej

Czujnik szybkiej reakcji do wszelkich bram
przemysłowych

Wygodna aktywacja drzwi automatycznych

Niezawodny monitoring i kontrola pętli
indukcyjnej

Zalety
Ignorowanie ruchu poprzecznego
Rozróżnianie osób od pojazdów
Rozpoznawanie kierunku ruchu
Wykrywanie powolnego ruchu
Wysokość montażu od 2 do 7 m
Zaprogramowane ustawienia
najczęstszych aplikacji

Mata aktywacyjna /
ES-Button

Mata bezpieczeństwa czuła na nacisk
Indywidualne dostosowane do aplikacji klienta
Zalety
Niezawodna, wytrzymała, niewymagająca
konserwacji
Kontrola dostępu lub aktywacja
Pojedyncze przejście przy blokadach
bezpieczeństwa
Kilka stref aktywacji jest możliwa

EsGate

Przełącznik do oceny elektrycznych
listew bezpieczeństwa
Stworzony specjalnie do bram przemysłowych
Zalety
Wysoki poziom bezpieczeństwa
Intuicyjny interfejs z narzędziami
diagnostycznymi
Zgodny z EN ISO 13849-1

Zalety
Łatwy montaż
Regulowane wielkość pola detekcji
Automatyczne usuwanie zakłóceń
Rozpoznawanie kierunku ruchu
(PrimeMotionB)
Optymalizacja ruchu poprzecznego
(PrimeMotionB)
Wysokość montażu od 1,8 do 4 m

CoverLine / ClickLine

Zalety
Intuicyjny interfejs użytkownika z
wyświetlaczem LCD
Szybkie uruchomienie (Plug& Play)
Tryb symulacji
Wyświetlanie indukcyjności pętli
Montaż na szynie DIN lub gniazdo 11 pin
Wysoka czułość, np. wykrywanie roweru

RFGate 2

Elektryczne listwy bezpieczeństwa

Bezprzewodowy system transmisji sygnału

Optymalny kształt profilu do łatwej instalacji

Bezprzewodowy przekaz stanu listew bezpieczeństwa

Zalety
Indywidualne modele przystosowane do
wymagań klienta
Wodoszczelne i długowieczne
Schowane profile montażowe (CoverLine)
Dopasowane do dużych i małych drzwi
Zgodne z EN 12978 w połączeniu z
RFGate 2 lub EsGate

Zalety
Przekaz sygnału nie podatny na uszkodzenia
mechaniczne
Dwa kanały: rozróżnianie sygnału np. z listwy
bezpieczeństwa i drzwi przejściowych
Do 7 nadajników na jeden kanał
Zgodne z EN ISO 13849-1
Ze zintegrowanym przełącznikiem drzwi
przejściowych

LBGate

Fotokomórki barierowe
Przemysłowa bariera świetlna: mała,
niezawodna i wytrzymała
Zalety
Niewrażliwa na oświetlenie zewnętrzne
Łatwa w montażu
Podłączenie kablem lub przez terminal

DW, AirMission

Pneumatyczne przełączniku i listwy
bezpieczeństwa ze zintegrowaną transmisją
sygnału
Wrażliwe na nacisk z każdej strony
Zalety
Wypróbowana technologia pneumatyczna
Doskonały tryb przełączania
Krótki czas reakcji
Optymalny współczynnik ceny do jakości
Niewielkie siły pracy i przemieszczenia
Kompatybilne z systemem RFGate 2

Państwa partner dla komfortu i bezpieczeństwa

BBC Bircher Smart Access z siedzibą w Beringen, Szwajcaria, specjalizuje się w
produkcji czujników do bram i drzwi automatycznych. Można nas także spotkać w
branży transportu publicznego lub przemyśle. Wieloletnia współpraca z klientami,
know-how i innowacje wyznaczające drogę rozwoju kształtują nasz sukces od
ponad 50 lat.
Codziennie w naszych oddziałach na całym świecie pracownicy BBC Bircher Smart
Access angażują się w dostarczanie Państwu wydajnych produktów wysokiej
jakości.

Kontakt
W wielu krajach posiadamy kompetentne osoby kontaktowe, doskonale obeznane
z naszymi produktami. Nasi specjaliści i autoryzowani partnerzy chętnie osobiście
Państwu doradzą, jak również dobiorą indywidualne rozwiązania.

BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20
8222 Beringen
Szwajcaria
Tel. +41 52 687 11 11
info@bircher.com
www.bircher.com
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Adresy placówek wchodzących w skład naszej międzynarodowej sieci znajdą
Państwo na naszej stronie internetowej www.bircher.com

