Sensorsystem för

industriportar

Enkel installation och snabb idrifttagning
Kan konfigureras för olika tillämpningar

www.bircher.com

Hög säkerhet tack vare pålitlig teknik

Tillämpning vertikal port
RFGate 2.1.W.S

Aktivering

Herkules 2

Rörelsedetektor med mikrovågor
Herkules 2
PrimeMotion
Slingdetektor
ProLoop 2
ProLoop 2
EsGate

Säkerhet
Säkerhetslistsystem
Elektriska säkerhetslister (ClickLine, CoverLine)
Tryckvågssäkerhetslister

RFGate 2
Säkerhetslist
AirMission

Trådlöst signalöverföringssystem
RFGate 2
AirMission

LBGate

Signalutvärdering
Omkopplare
Radarfält
för aktivering

Induktionsslinga med
ProLoop 2

Ljusridå
LBGate

Samtidig säkring av stängningskanter
och inbyggda dörrar
RFGate 2 möjliggör tvåkanalig, trådlös och
därigenom slitagefri signalöverföring för
tryckkänsliga säkerhetslister och inbyggda
dörrar. Sändaren kan integreras i ett portelement på optimalt sätt.

Herkules 2, den mångsidiga rörelsedetektorn för industriportar
Bortfiltrering av tvärtrafik, åtskillnad på personer/fordon och riktningsavkänning sparar
energikostnader. Plug&Play-förinställningar
sörjer för effektiv idrifttagning och radarteknik för tillförlitlig rörelsedetektering.

Tillämpning vikport
Säkerhetslist

Aktivering

PrimeMotion

Rörelsedetektor med mikrovågor
Herkules 2
PrimeMotion

RFGate 2

Slingdetektor
ProLoop 2

ProLoop 2

Säkerhetsmatta

Säkerhetsmattor/plan knapp
Elektrisk säkerhetsmatta
Knapp (ES-Button)
Säkerhet

ES-Button

Radarfält för
aktivering
Induktionsslinga med
ProLoop 2

Säkerhetslistsystem
Elektriska säkerhetslister (ClickLine, CoverLine)
Tryckvågssäkerhetslister
Trådlöst signalöverföringssystem
RFGate 2
Signalutvärdering
Omkopplare

Produkter

Herkules 2

PrimeMotion

ProLoop 2

Rörelsedetektor med mikrovågor

Rörelsedetektor med mikrovågor

Programmeringsbar slingdetektor

Snabbreagerande impulsgivare för alla typer
av industriportar

För bekväm aktivering av automatiska
dörrar

Tillförlitlig utvärdering och övervakning av
induktionsslingor

Särskilda egenskaper
Bortfiltrering av tvärtrafik
Åtskillnad på personer/fordon
Riktningsavkänning
Slow-Motion-Detection
Monteringshöjd upp till 7 m
Förprogrammerad för de vanligaste
tillämpningarna

Särskilda egenskaper
Enkel montering
Radarfältsstorlek kan ställas in
Automatisk avskärmning av störande påverkan
utifrån
Riktningsavkänning (PrimeMotion B)
Tvärtrafiksoptimering (PrimeMotion B)
Monteringshöjd från 1,8 till 4 m

Särskilda egenskaper
Intuitivt användargränssnitt LCD-display
Snabb idrifttagning tack vare automatisk
konfiguration (Plug&Play)
Simuleringsläge
Indikering av slinginduktiviteten
För DIN-skena eller med 11-polig anslutning
Hög känslighet, t.ex. för cyklar

Säkerhetsmatta /
ES-Button
Elektrisk säkerhetsmatta/plan knapp
Kundspecifikt för din tillämpning
Särskilda egenskaper
Pålitlig, robust, kräver lite underhåll
Genomgångskontroll eller aktivering
Separering vid slussar
Flera kopplingszoner möjliga

EsGate
Omkopplare för utvärdering av elektriska
säkerhetslister
Särskilt utvecklad för porttillämpningar
Särskilda egenskaper
Hög säkerhetsnivå
Intuitivt användargränssnitt med
diagnosmöjligheter
Typkontrollerad enligt EN ISO 13849-1

CoverLine / ClickLine

RFGate 2

Elektriska säkerhetslister

Trådlöst signalöverföringssystem

Optimal profilform för enklaste möjliga montering

Överför elektriska säkerhetslisters status trådlöst

Särskilda egenskaper
Individuellt utförande enligt kundens önskemål
Vattentät, lång livslängd
Dold monteringsskena (CoverLine)
Passar stora och/eller snabba portar
Typkontrollerad enligt EN 12978 tillsammans
med RFGate 2 och EsGate

Särskilda egenskaper
Slitagefri signalöverföring
Tvåkanalig: separat utvärdering
t.ex. för säkerhetslist och inbyggd dörr
Upp till 7 sändare per mottagare
Typkontrollerad enligt EN ISO 13849-1
Med integrerad gångbrytare

LBGate
Envägs-/reflektorljusridå
Industriljusridå: liten, tillförlitlig
och robust
Särskilda egenskaper
Tål extern belysning
Lättmonterad
Med anslutningsutrymme eller kabel
Klarar störande influenser, som
energisparlampor, glänsande och
speglande objekt

DW, AirMission
Tryckvågsbrytare och -säkerhetslister
med integrerad signalöverföring
Allmänt tryckkänslig
Särskilda egenskaper
Beprövad tryckvågsteknik
Utmärkt omkoppling
Kort reaktionstid
Optimalt förhållande kostnad/användning
Små manövreringskrafter och -vägar
Kompatibel med RFGate 2

Din partner för komfort och säkerhet

BBC Bircher Smart Access med säte i Beringen, Schweiz, är din specialist på 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 på alla kontor över hela världen använder
sig av våra prestationskraftiga och högkvalitativa produkter varje dag.

Din kontaktpunkt
Kompetenta kontaktpersoner 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.
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BBC Bircher Smart Access
Wiesengasse 20
8222 Beringen
Schweiz
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En internationell kontaktöversikt hittar du på vår webbplats på www.bircher.com

