Upgrade-kit
ASSA ABLOY M radargestuurde
deuropener
ASSA ABLOY Entrance Systems

Detecteer naderend verkeer en open de
deur
Belangrijkste
voordeel

Gemak

Efficiëntie

Detectie
Een radar boven de deur kan naderend verkeer
detecteren, zowel voertuigen als personen. De
ASSA ABLOY M radargestuurde deuropener scant
de zone voor de deur, inclusief alle voorwerpen. Bij
detectie van een beweging in de betreffende zone
kan de radar een impuls geven aan de besturing om
de deur te openen.
De gevoeligheid van de radar is instelbaar,
bijvoorbeeld alleen voor grote voorwerpen of om
alleen vlakbij de deur te detecteren. De radar kan
met een afzonderlijk te bestellen afstandbediening
worden ingesteld.
De radar herkent het verschil tussen naderend
en passerend verkeer. Wanneer een persoon of
voertuig de zone passeert maar niet naar de deur
toe komt, kan de radar besluiten geen signaal aan
de besturing te geven.

Toepassingen
Radars zijn heel comfortabel in combinatie met
snelroldeuren in een productie omgeving. Doordat
radar een beperkt bereik heeft, is hij het best te
combineren met snel openende deuren.
Radars zijn ook een goede methode voor
binnendeuren tussen productiehallen om
voertuigen en personeel door te laten.
Voor extra veiligheid kan een speciale radar
aanwezige personen of voorwerpen detecteren om
de deur open te houden zolang zich deze binnen
de betreffende zone bevinden. Dit model maakt
een soort standaard afbeelding van de zone. Hij
houdt de deur open zolang de actuele afbeelding
afwijkt van de standaard afbeelding.
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Voordelen

Naam

Type

Opmerkingen

Radar voor alle best. systemen

-Opent de deur bij detectie van naderend verkeer

Voordelige oplossing

Radar met aanwezigheidsdetectie

-Opent de deur bij detectie van naderend verkeer
-Houdt de deur open zolang het voorwerp in de zone is

Geavanceerd veiligheidsconcept

Afstandbediening voor Bea radar

Compatibel met alle radars

Extra afstandbediening voor meerdere radars

Belangrijkste voordelen:

 Detecteert voorwerpen en personen die de deur naderen
 Herkent verschil tussen naderend en passerend verkeer
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Verkrijgbare kits
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deuropener
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Het geavanceerde radarmodel met aanwezigheidsdetectie, te herkennen aan de bolvormige lens
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Overzicht

