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•   Yksinkertainen asennus ja nopea käyttöönotto
• Konfiguroitavissa moniin erilaisiin sovelluksiin
• Suuri turvallisuus luotettavan tekniikan ansiosta

Anturijärjestelmät  
teollisuusporteille
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Sovellus taittuva portti

Sovellus pystysuora portti

Aktivointi

Liiketunnistin
Herkules 2E

Liike- ja läsnäolotunnistin
Helios 2T

Silmukkatunnistin
ProLoop2

Kytkentämatot/lattiapainikkeet
Sähköinen kytkentämatto
Painike (ES-Button)

Turvallisuus

Kytkentälistajärjestelmät
Sähköiset kytkentälistat 
(ExpertSystem XL, ClickLine, CoverLine)

Langaton signaalinsiirtojärjestelmä
ExpertSystem XRF

Signaalin analysointi
Kytkinlaitteet

Aktivointi

Liiketunnistin
Herkules 2E

Liike- ja läsnäolotunnistin
Helios 2T

Silmukkatunnistin
ProLoop2

Turvallisuus

Kytkentälistajärjestelmät
Sähköiset kytkentälistat 
(ExpertSystem XL, ClickLine, CoverLine)

Langaton signaalinsiirtojärjestelmä
ExpertSystem XRF

Signaalin analysointi
Kytkinlaitteet

Valopuomi
LBGate

Herkules 2E, monipuolinen liikeilmaisin 
teollisuusportteja varten
Poikittaisliikenteen häivytys, ero ihmisten/
ajoneuvojen välillä ja suunnan tunnistus 
säästävät energiakustannuksia. Plug&Play-
esiasetukset huolehtivat tehokkaasta käyt-
töönotosta ja tutkateknologia luotettavasta 
liiketunnistuksesta.

Samanaikainen sulkukulmien ja 
käyntiovien varmistus
ExpertSystem XRF mahdollistaa kaksikana-
vaisen, langattoman ja siten kulumattoman 
signaalinsiirron painoherkille kytkentälistoille 
ja käyntioville. Lähettimen voi optimaalisesti 
integroida.

ExpertSystem XRF

Kytkentälista Herkules 2E

Tutkakenttä 
aktivointiin

ExpertSystem XRF

ExpertSystem XRF

LBGate

Kytkentälista

Helios 2T

Induktiosilmukka ja
ProLoop2

ProLoop2
        EsGate

Tutkakenttä
aktivointiin

AIR-verho läsnäolo-
tunnistusta varten

Induktiosilmukka ja 
ProLoop2

ProLoop2

Kytkentämatto

ES-Button



Tuotteet

Herkules 2E
Tutkaliikeilmaisin

Nopeasti reagoiva pulssianturi kaikentyyppisille 
teollisuusporteille

Erityiset tunnusmerkit
• Poikittaisliikenteen häivyttäminen
• Ero henkilöiden/ajoneuvojen välillä
• Suunnan tunnistus
• Slow-Motion-Detection
• Asennuskorkeus enint. 7 m
• Esiohjelmoitu yleisimpiä sovelluksia varten

ExpertSystem XRF
Langaton signaalinsiirtojärjestelmä 

Siirtää langattomasti sähköisten 
kytkentälistojen tilan

Erityiset tunnusmerkit 
• Kulumaton signaalinsiirto
•   Kaksikanavainen: erillinen analysointi 

esim. kytkentälistalle ja käyntiovelle
•  Jopa 7 lähetintä vastaanotinta kohti
• Tyyppitarkastettu normin EN ISO 13849-1 mukaan
• Integroidulla käyntiovin kytkin

Helios 2T
Tutkaliike- ja AIR-läsnäolotunnistin

Kätevään aktivointiin ja läsnäolotunnistukseen 
teollisuusovissa

Erityiset tunnusmerkit
• Poikittaisliikenteen häivyttäminen
• Ero henkilöiden/ajoneuvojen välillä
• Suunnan tunnistus
• Säädettävä aktiivinen infrapunaverho
• Asennuskorkeus enint. 6 m
•  Nopea ja mutkaton konfigurointi 

mobiilisovelluksella

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

ProLoop2
Ohjelmoitava silmukkatunnistin

Luotettava induktiosilmukoiden analysointi 
ja valvonta

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

EsGate
Kytkinlaite sähköisten kytkentälistojen 
analysointiin

Erityisesti kehitetty porttisovelluksiin

Erityiset tunnusmerkit 
• Korkea turvallisuustaso
•  Intuitiivinen käyttöliittymä

diagnoosimahdollisuuksilla
•  Tyyppitarkastettu normin EN ISO 13849-1 

mukaan

CoverLine /  ClickLine
Sähköiset kytkentälistat

Optimaalinen profiilimuoto erittäin helppoon 
asennukseen

Erityiset tunnusmerkit
• Yksilöllinen versio asiakkaan toiveen mukaan
• Vesitiivis, pitkä käyttöikä
•  Peitetty asennuskisko (CoverLine)
• Soveltuu suuriin ja/tai nopeisiin portteihin
•  Tyyppitestattu standardin EN 12978 mukaisesti 

yhdessä BBC Bircher -analysaattoreiden kanssa

  Kytkentämatto/
ES-Button

Sähköinen kytkentämatto/lattiapainike

Asiakaskohtaisesti sovelluksen 
mukaan 

Erityiset tunnusmerkit 
• Luotettava, vankka, lähes huoltovapaa
•  Läpikulkuvalvonta tai aktivointi
•  Sulkujen yksilöinti
•  Useat kytkentäalueet mahdollisia

Herkules 2E Helios 2T

ExpertSystem XRF

ExpertSystem XL 
Sähköiset kytkentälistat

Modulaarinen turvareunajärjestelmä
porttisovelluksiin

Erityiset tunnusmerkit 
• Suuri herkkyys ja lyhyt reaktioaika
• Nopea kokoonpano
• Vesitiivis ja pitkä käyttöikä
•  Peitetty asennuskisko
•  Tyyppitestattu standardin EN 12978 ja 

EN ISO 13856 mukaisesti yhdessä 
BBC Bircher -analysaattoreiden kanssa



BBC Bircher Smart Access

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.

BBC Bircher Smart Access -yhtiön työntekijät huolehtivat päivittäin kaikissa  
sijoituspaikoissa maailmanlaajuisesti tehokkaiden ja laadullisesti korkeatasoisten 
tuotteidemme valmistuksesta.

Pätevät yhteyshenkilöt edustavat tuotteitamme monissa maissa. Asiantuntijamme
ja valtuutetut liikekumppanimme neuvovat sinua mielellään henkilökohtaisesti
yksilöllisten ratkaisujen laatimisessa.

Kansainvälinen yhteyshenkilöiden luettelo löytyy verkkosivustoltamme osoitteesta
bircher.com

BBC Bircher Smart Access 
Wiesengasse 20 
8222 Beringen
Sveitsi
Tel. +41 52 687 11 11 
info@bircher.com
bircher.com 02
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