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Vysoká bezpečnost díky spolehlivé technice
Jednoduchá instalace a předem
nakonfigurované provozní režimy

www.bircher.com

Komfort a bezpečnost pro různé aplikace

Aplikace kontaktních rohoží citlivých na tlak

Zajištění nebezpečných zón u pohybujících se dílů
Systém s kontaktní rohoží chrání uživatele při plnění stroje před neúmyslným
zprovozněním stroje vnějším zásahem.

Zajištění okolo nebezpečných strojů a systémů
Nebezpečná oblast je optimálně ohraničena a dobře rozpoznatelná. Zřetelně
vyznačená nebezpečná oblast zaručuje bezpečnost.

Zajištění nebezpečných zón u pohybujících se dílů
Zvlášť nebezpečné zóny u stroje je možné zajistit bodově.

Bezpečnostní turniketové dveře
Dvě oddělené spínací zóny kontaktní rohože zajistí spolehlivý průchod vždy
jedné osoby.

Nebezpečné oblasti u lanovek a jejich stanic
Kontrolované nástupní hrany u vstupů do přepravních prostředků zaručí
bezpečnost pasažérů.

Nebezpečná oblast u skládacích vrat
Zajištění nebezpečného místa u otevírajících se vrat ve venkovním prostoru.

Barva, struktura a tvar
Struktury povrchu a barvy lze volit ze stávajících
vzorů nebo volně konfigurovat podle Vašich přání:

Vysokozdvižné vozíky nebo manipulační prostředky
Je možné realizovat detekci přítomnosti obsluhy i další funkce jako zvedání a spouštění
plošiny.

Any situation, any application
we have the right solution
Přeprava finanční hotovosti a cenin
Rohože zhotovené na míru se díky aktivním zónám ideálně hodí k zajištění průchodu vždy jedné
osoby v bezpečnostních turniketových dveřích a k detekci kontejnerů s ceninami ve vnitřním prostoru.

bezkabelové

připojené
kabelově

CareMat – prevence pádu ve zdravotnictví
Snímací rohož přináší pečovatelům cennou podporu a je připojena ke světelné signalizaci.
Jakmile osoba vyžadující péči vstoupí na rohož, mohou se včasnou pomocí pečovatele
vyloučit pády.

Partner pro Váš komfort a bezpečí

Společnost BBC Bircher Smart Access s centrálou ve švýcarském Beringenu je
specialistou v oblasti senzorových systémů citlivých na tlak a bezdotykových senzorových
systémů. Nabízíme řešení pro automatické dveře a vrata, pro veřejnou dopravu, průmysl
a v oblasti ošetřovatelství. Naše úspěšné působení na trhu je založeno na cenných
dlouholetých partnerských vztazích se zákazníky, na odborném know-how a průkopnických
inovacích, a to již přes 50 let.
Pracovníci společnosti BBC Bircher Smart Access na všech pracovištích v celosvětovém
měřítku se angažují ve prospěch našich výkonných a vysoce kvalitních výrobků.

Kompetentní kontaktní osoby pro naše výrobky jsou zastoupeny v mnoha zemích.
Naši specialisté a autorizovaní partneři Vám s potěšením poskytnou osobní
poradenství a rovněž zpracují Vaše individuální řešení.

BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20
8222 Beringen
Švýcarsko
Tel. +41 52 687 11 11
info@bircher.com
www.bircher.com
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Mezinárodní přehled kontaktů naleznete na naší webové stránce www.bircher.com

