Toegangscontrole

Lusdetectie-Tijdklok
Om uw poort, slagboom of tourniquet te bedienen moet er gebruik worden gemaakt
van een vorm van toegangscontrole. Niet alleen kunt u hiermee de toegang bedienen,
maar is het bij sommige vormen zelfs mogelijk om per persoon voorwaarden te
kunnen meegeven. Zo is het altijd mogelijk om een op maat gemaakte oplossing te
creëren voor de wens van elke situatie.
Toegangscontrole kan worden toegepast op
vele manieren. Hoe meer eisen en controle
er wordt gevraagd, hoe belangrijker de juiste
keuze voor het systeem wordt.
Wanneer er gemak, maar enige controle wordt
gevraagd kan een magneetlus-detectie en een
tijdklok een goede optie voor uw
toegangscontrole zijn.
Door een magneetlus in de bestrating aan te
brengen registreert de lusdetector wanneer
een voertuig op de lus komt te staan, om
vervolgens de toegang te openen. Ook kan een
magneetlus worden gebruikt als beveiliging om
bijvoorbeeld een slagboom open te houden
wanneer er een voertuig onder de boomarm
staat. Door de gevoeligheid van detector aan te
passen kan worden bepaald op welk voertuig
de detector moet reageren. Magneetlussen
worden vaak aangebracht in bijvoorbeeld een
poort voor uitgang van het terrein, om de
poort automatisch open te sturen wanneer een
voertuig het terrein wil verlaten.
Als een toegang tussen vaste tijden moet
worden geopend kan er gebruik worden
gemaakt van een tijdklok. De tijdklok zal de
poort openen tijdens de ingestelde programma’s. Omdat er tijdklokken voor zowel weekals jaarprogramma’s toe te passen zijn, kan er
voor een hele periode een schakelprogramma
worden gemaakt. Een tijdklok is ideaal wanneer
een toegang van bijvoorbeeld een laad- en
losterrein automatisch moet worden geopend
en gesloten.
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Technische specificaties
Magneetlus en lusdetector
>
>
>

12/24V AC/DC voedingsspanning.
Verkrijgbaar in 1- of 2-kanaals versie.
Magneetlus van 6 of 10 meter omtrek.

Tijdklok
>
>
>
>

230V AC of 24V DC voedingsspanning.
1-kanaals schakeling, 1 toegang automatisch te bedienen.
Ook toepasbaar voor het aan- of uitzetten van andere apparatuur.
Aan te brengen op DIN rails.

Magneetlus en lusdetector:
>
>
>
>
>

Te plaatsen onder bestrating of in asfaltbestrating.
Niet gevoelig voor weersinvloeden door gesloten systeem.
Per kanaal is de gevoeligheid aan te passen.
Geschikt voor fietsers en/of voertuigen.
Zowel te gebruiken als beveiligings- of toegangscontrole.

Magneetlus en lusdetector

Tijdklok
>
>
>
>
>

Automatisch schakelen van de toegang.
Per weekdag is een programma in te stellen.
Maximaal 56 programma’s aan te maken, inclusief vakantieprogramma.
Automatische omschakeling zomer/wintertijd.
Pincode als beveiliging mogelijk om wijzigen van programma’s te voorkomen.

Tijdklok

Prijs op aanvraag > 0515 443 973
Het montageteam van Buitenbeveiliging Nederland zorgt dat alle producten gebruiksklaar worden opgeleverd.
Zo heeft u geen zorgen en weet u zeker dat alles na installatie goed werkt.
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