Success Story
Skjutdörrar till havs:
PrimeTec med kapslingsklass IP65
Lämna vardagen bakom dig och utforska fjärran länder från ett flytande
lyxhotell: Det är det som är spänningen med en kryssning. Ett amerikanskt
rederi vill skapa en unik atmosfär för sina passagerare och har därmed
särskilt höga krav på interiördesignen. För en bekväm resa och obehindrad
utsikt monterade vår kund Metalgate automatiska glasskjutdörrar i ett
av de lyxiga fartygen. Som officiell partner till Tormax i Italien planerar,
tillverkar och installerar Metalgate automatiska dörrar till marknaden på
land och kryssningsfartyg. För det här projektet behövdes en sensorlösning
som var anpassad både till de svåra omgivningsförhållandena och kundens
höga designkrav.

Kund
Metalgate s.n.c.
Stad, land
Porto San Giorgio (FM), Italien
Marknadssegment
Dörrar
Tillämpning
Skjutdörr
Produkter
• PrimeTec B
• PrimeScan B
• Takmonteringssats PTIS IP65
Standarder
EN 16005
Idrifttagande
Juli 2016

Success Story
Utgångssituation
Kryssningsfartyg utsätts ständigt för extremt
väder. Regn, vind, saltvatten och starkt solljus
belastar materialen hårt under lång tid. Därför
rengörs utsidorna regelbundet för att förebygga
korrosion på grund av kontakt med havsvatten.
Sedan jungfruresan har fartyget haft problem
med att vatten från rengöringen samlas i
sensorhusen och det ledde ofta till att utrustningens slutade fungera. Metalgate var tvungna
att ofta utföra omfattande underhåll för att
byta ut defekt utrustning.

Lösning
I ett nära samarbete med kunden vidareutvecklade BBC Bircher Smart Access takinfällningen
PTIS för kombisensorn PrimeTec samt den aktiva
infraröda detektor PrimeScan. Först delade
konstruktörerna in insidan av PTIS-integrationsmodulen i två kammare. En ny labyrintram
tätar den inre kammaren och skyddar den mot
vattenstrålar från alla riktningar och uppfyller
därmed kapslingsklass IP65. I nästa steg
förseddes kåpan i IP65-versionen med sex
öppningar. Vatten som kommer in i ytterkammaren under rengöringen kan rinna av obehindrat
genom dessa. Kåpan tillverkas nu även i
UV-tålig plast så att den vita frontkåpan behåller
sitt snygga utseende även vid starkt solljus.
För att förhindra metallkorrosion levererar
BBC Bircher integrationssatsen PTIS IP65 med
rostfria skruvar. Med den här lösningen hjälpte
BBC Bircher Metalgate att avsevärt minska
behovet av service och uppfyllde dessutom
rederiets höga designkrav.

Projektkrav
• Ett tätare hus ska förhindra att vatten
tränger in.
• Vatten som tränger in ska inte kunna samlas
i huset.
• Sensorerna ska anpassas optimalt till väderförhållandena med hjälp av korrosionsskydd.
• Antalet servicefall ska minskas.
• Automatiska skjutdörrar ska fungera säkert
och felfritt.





Kundens fördelar
• Nästan inga produktfel på grund av att vatten
trängt in på två år
• Vattenskyddade inbyggnadsmoduler för
dörrsensorer i IP65
• Vatten som kommer in under rengöringen
kan rinna av direkt
• UV-tålig plast och rostfria skruvar ger lång
livslängd
• Automatiska skjutdörrar öppnas säkert med
radarteknik
• Säker övervakning av huvud- och sidostängningskanter med aktiva IR-sensorer
• Snygg integrering av utrustningen i taket

Vattenskyddade inbyggnadsmoduler för dörrsensorer kan
integreras osynligt.
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