Anturijärjestelmät alueporteille

•	Suuri

turvallisuus luotettavan tekniikan ansiosta

•

Yksinkertainen asennus ja esikonfiguroidut käyttötavat

•

Mukavuutta ja turvallisuutta moniin erilaisiin sovelluksiin

www.bircher.com

Sovellus tehtaan sisäänajon alueportti
Aktivointi
Liiketunnistimet
ProAccess
Silmukkatunnistin
ProLoop2

Kytkentälista

Turvallisuus
Kytkentälistajärjestelmät
Sähköiset kytkentälistat (ExpertLine, ClickLine, CoverLine)
Langaton signaalinsiirtojärjestelmä
RFGate 3

ProLoop2

Signaalin analysointi
Kytkinlaitteet

RFGate 3
LBGate

ProAccess

Induktiosilmukka ja
ProLoop2

Valopuomi
LBGate

ProLoop2 käytettäessä pollareissa
• Pollarien aktivointi sisäänajoissa,
pysäköintipaikolla, kaduilla ja jalankulkuvyöhykkeillä
• Estää virhelaukaisut pollarin ollessa
peitossa
• Ei ajoneuvon ja pollarin törmäystä, ei
myöskään jännitekatkon jälkeen

ProLoop2 käytettäessä
puomilaitteistossa
• Puomien avaaminen ja sulkeminen
sisään- ja ulosajoalueella
• Puomin avausimpulssia voidaan samanaikaisesti käyttää myös laskentaan
• Pysäköintilippujautomaattien aktivointi

Sovellus yksityinen alueportti
RK 30

Tutkakenttä
aktivointiin

RFGate 2

Aktivierung
Liiketunnistimet
RK 30

Kytkentälista

Silmukkatunnistin
ProLoop2
Turvallisuus
Kytkentälistajärjestelmät
Sähköiset kytkentälistat (ExpertLine, ClickLine, CoverLine)
Langaton signaalinsiirtojärjestelmä
RFGate 2

EsGate

Signaalin analysointi
Kytkinlaitteet

ProLoop2

Induktiosilmukka ja
ProLoop2

LBGate

Valopuomi
LBGate

Tuotteet

ProLoop2

ProAccess

RK 30

Ohjelmoitava silmukkatunnistin

Tutka ja ultraäänianturi

Tutkaliikeilmaisin

Luotettava induktiosilmukoiden analysointi
ja valvonta

Ajoneuvon havaitsemisanturi
esteet ja portit

Automaattisten porttilaitteistojen helppoon
aktivointiin

Erityiset tunnusmerkit
• Intuitiivinen käyttöliittymä LCD-näytöllä
• Lyhyt käyttöönotto automaattisen
konfiguroinnin ansiosta (Plug& Play)
• Simulointitila
• Silmukkainduktiviteetin näyttö
• DIN-kiskoon tai 11-napaiseen liitäntään
• Suuri herkkyys, esim. polkupyörille

Erityiset tunnusmerkit
• Maanpäällinen asennus peittämättä töitä
• Herkkyyttä ja ilmaisukulmaa (± 30 °) voidaan
säätää
• Integroitu lämmitys ja IP65
• Luotettava havaitseminen nopeuteen 20 km/h
• Objektierottelu piilottaa ihmiset
• Materiaalista riippumaton ajoneuvon
rekisteröinti

Erityiset tunnusmerkit
• Yksinkertainen asennus
• Optimaalinen kustannus-/hyötysuhde
• Kompakti muotoilu
• Häiritsevät ympäristövaikutukset häivytetään
automaattisesti

ExpertLine

ClickLine

CoverLine

Sähköiset kytkentälistat

Sähköiset kytkentälistat

Sähköiset kytkentälistat

Modulaarinen turvareunajärjestelmä
porttisovelluksiin

Vakioprofiilit kaikkiin porttisovelluksiin

Optimaalinen profiilimuoto erittäin helppoon
asennukseen

Erityiset tunnusmerkit
• Suuri herkkyys ja lyhyt reaktioaika
• Nopea kokoonpano
• Vesitiivis ja pitkä käyttöikä
• Peitetty asennuskisko
• Tyyppitestattu standardin EN 12978
mukaisesti yhdessä BBC Bircherin kanssa
analysointilaitteisiin

RFGate 3

Langaton signaalinsiirtojärjestelmä
Siirtää langattomasti sähköisten
kytkentälistojen tilan
Erityiset tunnusmerkit
• Kulumaton signaalinsiirto
• Kaksikanavainen: erillinen analysointi
esim. kytkentälistalle ja käyntiovelle
• Jopa 7 lähetintä vastaanotinta kohti
• Tyyppitestattu standardin EN ISO 13849-1

Erityiset tunnusmerkit
• Yksilöllinen versio asiakkaan toiveen mukaan
• Vesitiivis ja pitkä käyttöikä
• Tyyppitestattu standardin EN 12978
mukaisesti yhdessä BBC Bircherin kanssa
analysointilaitteisiin

EsGate

Kytkinlaite sähköisten kytkentälistojen
analysointiin
Erityisesti kehitetty porttisovelluksiin
Erityiset tunnusmerkit
• Korkea turvallisuustaso
• Intuitiivinen käyttöliittymä
diagnoosimahdollisuuksilla
• Tyyppitestattu standardin EN ISO 13849-1

Erityiset tunnusmerkit
• Yksilöllinen versio asiakkaan toiveen mukaan
• Vesitiivis ja pitkä käyttöikä
• Peitetty asennuskisko
• Soveltuu suuriin ja/tai nopeisiin portteihin
• Tyyppitestattu standardin EN 12978
mukaisesti yhdessä BBC Bircherin kanssa
analysointilaitteisiin

LBGate

Yksisuuntainen/heijastava valopuomi
Teollisuusvalopuomi: pieni, luotettava ja vankka
Erityiset tunnusmerkit
• Ei reagoi muuhun valoon
• Helppo asennus
• Liitintilalla tai kaapelilla
• Ei reagoi häiriövaikutuksiin kuten
energiansäästölamppuihin, kiiltäviin tai
peilaaviin kohteisiin

BBC Bircher Smart Access

BBC Bircher Smart Access -yhtiön työntekijät huolehtivat päivittäin kaikissa
sijoituspaikoissa maailmanlaajuisesti tehokkaiden ja laadullisesti korkeatasoisten
tuotteidemme valmistuksesta.
BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20
8222 Beringen
Sveitsi
Tel. +41 52 687 11 11
info@bircher.com
www.bircher.com

Pätevät yhteyshenkilöt edustavat tuotteitamme monissa maissa. Asiantuntijamme
ja valtuutetut liikekumppanimme neuvovat sinua mielellään henkilökohtaisesti
yksilöllisten ratkaisujen laatimisessa.
Kansainvälinen yhteyshenkilöiden luettelo löytyy verkkosivustoltamme osoitteesta
www.bircher.com
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BBC Bircher Smart Access, jonka kotipaikka on Beringen Sveitsissä, on painoherkkien
ja kosketuksettomien anturijärjestelmien asiantuntija. Me tarjoamme ratkaisuja
automaattisille oville ja porteille, julkiselle liikenteelle, teollisuudelle ja hoitoaloille.
Arvokkaat pitkäaikaiset ja hyvät asiakassuhteet, ammatillinen tietotaito ja tietä
näyttävät innovaatiot ovat olleet menestyksemme tunnusmerkkejä jo 50 vuoden ajan.

