Toepassingsoplossingen met

Schakelmatten

Hoge veiligheid door betrouwbare techniek
Eenvoudige installatie en voorgeconfigureerde
bedrijfsmodi

www.bircher.com

Comfort en veiligheid voor verschillende
toepassingen

Toepassingen voor drukgevoelige schakelmatten

Beveiliging van gevarenzones bij bewegende onderdelen
Het schakelmatsysteem beschermt de gebruiker tijdens het vullen van de
machine tegen onbedoelde activering door vreemde invloeden.

Beveiliging rond gevaarlijke machines en installaties
De gevarenzone is optimaal afgebakend en goed herkenbaar. Een duidelijke
gevarenzone creëert veiligheid.

Beveiliging van gevarenzones bij bewegende onderdelen
Zeer gevaarlijke zones aan machines kunnen puntvormig worden beveiligd.

Personensluis
De schakelmat zorgt met twee gescheiden schakelzones voor een betrouwbare
opsplitsing van personen.

Gevarenzones in kabelbanen en -stations
Bewaakte instapkanten aan toegangen van transportmiddelen creëren
veiligheid voor de passagiers.

Gevarenzone bij vouwdeuren
Beveiliging van gevaarlijke punten bij opengaande deuren in de buitenzone.

Kleur, structuur en vorm
De oppervlaktestructuren en kleuren kunnen vrij worden
gekozen uit bestaande modellen of volgens uw wensen worden
gerealiseerd:

Vorkheftrucks of vloertransporteurs
Aanwezigheidsdetectie van de operator en andere functies zoals heffen en dalen van het
platform zijn mogelijk.

Any situation, any application
we have the right solution
Waardetransport
Door actieve schakelzones zijn de op maat gemaakte matten ideaal voor de opsplitsing van
personen in de veiligheidssluis en voor de detectie van waardekoffers in de binnenruimte.

zonder kabel

met kabel

CareMat – valpreventie in de gezondheidszorg
De sensormat biedt een waardevolle ondersteuning voor verplegers en wordt aangesloten
op het oproepsysteem. Zodra een persoon die verzorging nodig heeft, de mat betreedt,
kunnen valpartijen worden verhinderd doordat begeleiders snel hulp kunnen bieden.

Uw partner voor comfort en veiligheid

BBC Bircher Smart Access, gevestigd in Beringen, Zwitserland, is de specialist voor
drukgevoelige en aanrakingsvrije sensorsystemen. We bieden oplossingen voor
automatische deuren en poorten, openbaar vervoer, industrie en de verzorgingssector.
Waardevolle jarenlange partnerrelaties met klanten, technische knowhow en
geavanceerde innovaties zijn al meer dan 50 jaar kenmerkend voor ons succes.
De medewerkers van BBC Bircher Smart Access zetten zich in alle vestigingen ter
wereld dagelijks in voor onze krachtige en kwalitatief hoogwaardige producten.

Competente aanspreekpunten voor onze producten zijn in talrijke landen aanwezig.
Onze specialisten en erkende partners adviseren u graag persoonlijk om individuele
oplossingen uit te werken.

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

