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Moderne signaalgevers bieden veiligheid
en optimalisatie van bedrijfsprocessen
Belangrijkste
voordelen

Veiligheid

Door gebruik te maken van verschillende
signaalgevers kunt u de deurbediening volledig
aanpassen aan uw bedrijfsbehoeften en
verschillende gebruikersgroepen.
Naarmate de technische mogelijkheden en opties
op het gebied van signaalgevers zich verder
ontwikkelen, zullen er ook binnen uw bedrijf
veranderingen optreden die van invloed zijn op
uw deursystemen. Daarom adviseren wij u om het
gebruik en de functionaliteit van signaalgevers
zorgvuldig te overwegen, met name bij oudere
systemen of bij deuren die voor nieuwe doeleinden
worden gebruikt.

Het nieuwste type lichtgordijnen kan ook enkele
meters voor de deur worden aangebracht of als
extra bescherming op de deur zelf.
Een andere nieuwe optie is het gebruik van een
laserscanner die een groot gebied voor of onder
een deursysteem dekt. Met deze oplossing bereikt
u een hoge mate van veiligheid voor uw apparatuur.
Neem contact met ons op voor meer informatie.

Een groot voordeel van automatisch werkende
signaalgevers is dat de kans op botsingen met de
bewegende deur kleiner wordt. Tegenwoordig is
het mogelijk om radar en infrarooddetectoren te
combineren in één apparaat. Daarmee voorziet u
in de behoefte van de activator door middel van
een radar, terwijl u de veiligheid waarborgt door de
aanwezigheidsdetectie van de infraroodsensor.
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Product kit voor
ASSA ABLOY M
Actuation

Gecombineerde IRen bewegingsdetector

Laserscanner

Lichtgordijn

Artikel
no.

Naam

Type

Vermogen

Installatie/
Bereik

D4904V0018

Bewegingsdetector

alle types

12-24 V AC/DC / < 2 W

3,5 – 7 m

Bewegingsdetector

D4904R0434

Bewegingsdetector voor lage
montage

alle types

12-24 V AC/DC / < 2 W

up to 3,5 m

Bewegingsdetector

D4904R0523

Gecombineerde IR-detector en radar

alle types

12-24 V AC/DC / < 3,5 W

2,5 – 6 m

Bewegings- en
aanwezigheidsdetector

D8940R0018

Laserscanner met beugel

alle types
(geen spiraalkabel, zijbeschermers)

10-35 V DC / < 5 W

variabel

Aanwezigheidsdetector

D4904R0005

Universele IR-afstandsbediening

alle types

–

–

–

D8540R0030

Lichtgordijn, 0,9 meter met beugel
(gegalv.)
30 mm straalafstand

alle types

15-30 V DC / < 5 W

12 m

aanvullende
veiligheid of
signaalgever

D8540R0031

Lichtgordijn, 1,8 meter met beugel
(gegalv.)
30 mm straalafstand

alle types

15-30 V DC / < 5 W

12 m

aanvullende
veiligheid of
signaalgever

D8540R0032

Lichtgordijn, 2,7 meter met beugel
(gegalv.)
30 mm straalafstand

alle types

15-30 V DC / < 5 W

12 m

aanvullende
veiligheid of
signaalgever

D8540R0174

Lichtgordijn, 1,8 meter met beugel
(gegalv.)
92 mm straalafstand

alle types

12-36 V DC / < 4 W

7m

aanvullende
veiligheid of
signaalgever
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