Moderniseringsset
ASSA ABLOY M Aanraakvrije openers
voor industriële deuren

Belangrijkste
voordelen

Gebruiksgemak

Veiligheid

Gebruik aanraakvrije sensoren om uw
deuren te openen
Verbetering van gemak en hygiëne
Drukknoppen en trekkoordschakelaars zijn
economische oplossingen om vanaf andere plekken
dan de standaard besturingskast deuren te openen.
Maar zulke bedieningen worden aangeraakt door
veel handen.
Vindt u hygiëne belangrijk, of wilt u de
deurbediening gewoon makkelijker maken, dan
raden wij aan om deze openers te vervangen door
aanraakvrije sensoren. In sommige gevallen is een
radar de ideale manier van upgraden. In andere
situaties is het grote detectiegebied van de radar
niet gewenst. Voor die toepassingen kunnen we
sensoren leveren die alleen in zeer specifieke zones
detecteren, net als trekkoorden of drukknoppen.

Aanraakvrije trekkoordschakelaar
De traditionele trekkoordschakelaar wordt vaak
gebruikt voor het openen van een industriële deur
vanaf een vorkheftruck. Dit heeft twee voordelen;
de chauffeur hoeft de heftruck niet te verlaten om
de deur te openen en in tegenstelling tot een radar
wordt de deur niet ongewild door ander verkeer
geopend. We introduceerden een aanraakvrije
versie, die een zeer kleine ruimte op de vloer
detecteert. Vanaf 3 meter is het detectiepunt
slechts 60x60 mm groot.
Aanraakvrije drukknop
Externe drukknoppen worden vaak gebruikt als
uitbreiding van de besturing om een deur van de
andere kant te openen. Onze nieuwe aanraakvrije
versie kan zonder contact een hand detecteren.
Door ca. 10-50 cm voor de sensor met de hand te
zwaaien opent u de deur.
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Detectiebereik

+/- 10 tot 50 cm bij een beweging naar de sensor onder een hoek van 90° (instelbaar)

Detectiemodus

Beweging (bi-directioneel)

Beschermingsgraad

IP65

Geschikt voor

alle ASSA ABLOY besturingen

Installatieopties

Levering met montagebeugel voor installatie op een bestaande constructie, die de trekkoordschakelaar ondersteunt

Detectiebereik

Detectieafstand 20 cm tot 6 meter
Detectiepunt 40x40 mm op 2 meter afstand

Detectiemodus

Aanwezigheid (de sensor meet de afstand tot het object dat het signaal weerkaatst)

Beschermingsgraad

IP65

Geschikt voor

alle ASSA ABLOY besturingen

Aanraakvrije
overheadsensor

Voordelen

De belangrijkste voordelen zijn:
Aanrakingsvrije detectie voorkomt problemen met hygiëne
Met IP65 is buiteninstallatie en reiniging met water mogelijk
Zorgt voor een vlotte doorstroming van goederen en mensen
Evenveel voordelen als drukknoppen en trekkoordschakelaars






ASSA ABLOY Entrance Systems
info.entrance@assaabloy.com
assaabloyentrance.com

ASSA ABLOY als woord en logo zijn handelsmerken in bezit
van de ASSA ABLOY Groep.

Technische gegevens kunnen zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden.
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Installatieopties
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Aanraakvrije
wandknop

