Zestaw modernizacyjny
ASSA ABLOY M – Otwieranie bramy
radarem
ASSA ABLOY Entrance Systems

Otwiera bramę po wykryciu ruchu
Główna
zaleta

Wygoda

Wydajność

Detekcja
Radar nad bramą wykrywa nadjeżdżające pojazdy
i zbliżające się osoby. Radarowe urządzenie do
otwierania bramy ASSA ABLOY M skanuje obszar
przed bramą i wszystkie znajdujące się na tym
obszarze obiekty. W razie wykrycia ruchu, radar
wysyła do skrzynki sterującej impuls otwarcia
bramy.
Czułość radaru można wyregulować tak, aby
wykrywał np. tylko duże obiekty, albo tylko obiekty
znajdujące się bardzo blisko bramy. Radar reguluje
się zamawianym osobno pilotem zdalnego
sterowania.
Radar rozróżnia ruch obiektów w stronę bramy
od ruchu obiektów mijających bramę. Można
ustawić go tak, żeby nie wysyłał sygnału do skrzynki
sterującej, kiedy ktoś przechodzi albo przejeżdża w
pobliżu, ale nie zbliża się do bramy.

Zastosowania
Radary dobrze sprawdzają się w środowiskach
produkcyjnych. Ze względu na ograniczony zasięg
działania najlepiej działają w połączeniu z bramami
szybkobieżnymi.
Radary świetnie sprawdzają się również w
przejściach pomiędzy halami produkcyjnymi,
przepuszczając nie tylko pojazdy, ale również
personel.
Większe bezpieczeństwo gwarantuje specjalny
radar wykrywający obecność, który nie dopuszcza
do zamknięcia bramy, kiedy w polu detekcji
znajduje się osoba lub pojazd. Model ten zapisuje
„domyślny obraz” pola detekcji. Brama pozostanie
otwarta, jak długo bieżący obraz odbiega od obrazu
domyślnego.

assaabloyentrance.pl

Zalety

Nazwa

Typ

Uwagi

Radar dla wszystkich systemów
ster.

– Otwiera bramę po wykryciu ruchu w
jej kierunku

Ekonomiczne rozwiązanie

Radar z detekcją obecności

– Otwiera bramę po wykryciu ruchu w
jej kierunku
– Nie pozwala na zamknięcie bramy,
kiedy w polu detekcji znajduje się
obiekt

Zaawansowane rozwiązanie zabezpieczające

Zdalne sterowanie radaru Bea

Pasuje do wszystkich radarów

Dodatkowe zdalne sterowanie dla wielu radarów

Główne zalety:

 Wykrywa obiekty i osoby zbliżające się do bramy
 Odróżnia ruch w kierunku bramy od ruchu mijającego bramę
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Znaki towarowe w postaci nazwy oraz logo ASSA ABLOY należą
do grupy ASSA ABLOY.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.		

Dostępne zestawy
ASSA ABLOY M –
Otwieranie bramy
radarem

© ASSA ABLOY Entrance Systems AB

Zaawansowany model radaru z detekcją obecności, rozpoznawalny dzięki sferycznej soczewce
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