Användningslösningar med

Säkerhetsmattor

Hög säkerhet tack vare pålitlig teknik
Enkel installation och förkonfigurerade
driftlägen

www.bircher.com

Komfort och säkerhet för olika användningar

Användningar för tryckkänsliga säkerhetsmattor

Säkrande av riskområden vid rörliga delar
Säkerhetsmatteanläggningen skyddar användaren mot oavsiktlig och oväntad
idriftsättning då maskinen fylls på.

Säkrande runt farliga maskiner och anläggningar
Riskområdet är optimalt avgränsat och väl igenkännligt. Ett synligt riskområde
bringar säkerhet.

Säkrande av riskområden vid rörliga delar
Extra riskfyllda områden vid maskiner kan avsäkras punktvis.

Personsäkerhetssluss
Säkerhetsmattan skiljer mellan olika personer på ett pålitligt sätt tack vare
två separata kopplingszoner.

Riskområden i linbanor och linstationer
Övervakade påstigningskanter vid åtkomst till transportmedel ger bättre
säkerhet för passagerarna.

Riskområde vid vikportar
Avsäkrande av riskområdet vid portar som viker ut i utomhusmiljöer.

Färg, struktur & form
Ytstrukturerna och färgerna kan väljas från befintliga
mönster eller fritt efter dina egna önskemål:

Gaffeltruckar eller golvtransportfordon
Närvarodetektering av operatören och övriga funktioner som lyftning och sänkning
av plattformen är möjliga.

Any situation, any application
we have the right solution
Värdetransport
I och med de två aktiveringszonerna kan de skräddarsydda mattorna utan problem skilja
mellan olika personer i säkerhetsslussen och värdebehållardetekteringen på insidan.

CareMat – Fallprofylax inom vården
Sensormattan ger ett värdefullt stöd för vårdare och ansluts till husets larmsystem. När en
vårdtagare går på mattan kan fall förhindras genom tidigt ingripande av vårdaren.

Din partner för komfort och säkerhet

BBC Bircher Smart Access med säte i Beringen, Schweiz, är din specialist för
tryckkänsliga och beröringsfria sensorsystem. Vi erbjuder lösningar för automatiska
dörrar och portar, kollektivtrafiken, industrin och vården. Värdefulla, mångåriga och
partnerbaserade kundrelationer, fackkompetens och vägvisande innovationer har
präglat vår framgång i mer än 50 år.
Medarbetarna på BBC Bircher Smart Access i alla kontor över hela världen använder
sig av våra prestationskraftiga och högkvalitativa produkter varje dag.

Kompetenta kontaktpartner för våra produkter finns i ett stort antal länder. Våra
specialister och auktoriserade partner svarar gärna på dina frågor och hjälper dig att
finna individuella lösningar.

BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20
8222 Beringen
Schweiz
Tfn +41 52 687 11 11
info@bircher.com
www.bircher.com
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En internationell kontaktöversikt hittar du på vår webbplats på www.bircher.com

