RDA Elektrische toebehoren
Spiraalkabels

Versies
TYPE
SKS-SK5Q05-16

OMSCHRIJVING
Spiraalkabel (5x0,5mm²) uiteinde 1: 300mm, uiteinde 2: 1.600mm, spiraaldeel:
800mm (in rust)

SKS-SK5Q05-16L

Spiraalkabel (5x0,5mm²) uiteinde 1: 300mm, uiteinde 2: 1.600mm, spiraaldeel:
1.200mm (in rust)

SKS-SK5Q05-30

Spiraalkabel (5x0,5mm²) uiteinde 1: 300mm, uiteinde 2: 3.000mm, spiraaldeel:
800mm (in rust)

SKS-SK5Q05-50

Spiraalkabel (5x0,5mm²) uiteinde 1: 300mm, uiteinde 2: 5.000mm, spiraaldeel:
800mm (in rust)

SPIRAALKABELS
Onze spiraalkabels zijn allemaal voorzien van 5 draden met een doorsnede van 0,5mm². De uiteinden zijn gestript en de draden zijn voorzien van kabelschoenen. De
buitenmantel is van PUR met een zeer goede kwaliteit zodat de draden niet snel breken. Tevens heeft de buitenmantel zeer goede eigenschappen zodat de spiraalkabels
niet in de knoop raken. De spiraalkabels worden geleverd met een afstandsbeugel en een anti-knikwartel.

Aansluitdozen

Versies
TYPE

OMSCHRIJVING

LAD 2

Kleine aansluitdoos met 5-polige aansluitstekker en anti-knikwartel

MODUL 2

Stekkerprint voor plaatsing in LAD 2

LAD 4

Grote aansluitdoos met 5-polige aansluitstekker en anti-knikwartel

AANSLUITDOZEN
Onze aansluitdozen ten behoeve van montage op een deur of hek zijn spatwaterdicht en zijn voorzien van een anti-knikwartel en aansluitklemmen of stekkerprint.

Wirelessband 2F

Versies
TYPE
WIRELESSBAND 2F

OMSCHRIJVING
Draadloos overdracht systeem voor 2 beveiligingen. (voeding: 3.6V, frequentie:
868MHz, bereik: 10 meter)

WIRELESSBAND 2F
De WirelessBand 2F is een 2-kanaals draadloos overdracht systeem welke middels een radiosignaal (868MHz) het signaal van een knelbeveiliging (OPTO, N.C. of
8.2Kohm) op een deur of hek overdraagt naar de besturing van de betreffende aandrijving. De WirelessBand 2F wordt als set geleverd welke bestaat uit een 2-kanaals
zender voor montage op de deur of het hek, 2x lithium batterij en een 2-kanaals ontvanger.
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SIGNAL LP

Versies
TYPE
SIGNAL LP

OMSCHRIJVING
Set OPTO-sensoren met: zender aan 0,5m kabel met MOLEX-stekker, ontvanger
aan 10,5m kabel met MOLEX-stekker en set reduceerhulzen. (22>11mm)
* De lengte van de kabels kunnen op aanvraag aangepast worden.

SIGNAL LP

De SIGNAL LP is een optische onderloopbeveiliging welke geschikt is voor gebruik met spiraalkabel en draadloos overdracht systeem en bestaat uit een zender en
ontvanger welke in een rubberen profiel geplaatst moeten worden. De zender stuurt een signaal welke door de ontvanger ontvangen dient te worden. Wanneer het
rubberen profiel in aanraking komt met een obstakel wordt het signaal onderbroken en reageert de ontvanger direct. De ontvanger is tevens van een LED voorzien waaraan
het bereik af te lezen is.

AOS

Versies
TYPE
AOS 3230

OMSCHRIJVING
Signaalomzetter (voeding: 230Vac) voor 1x set OPTO-sensoren met 1x
veiligheidscontact en 1x meldcontact.

AOS 3024AC

Signaalomzetter (voeding: 24Vac) voor 1x set OPTO-sensoren met 1x
veiligheidscontact en 1x meldcontact.

AOS 3024DC

Signaalomzetter (voeding: 24Vdc) voor 1x set OPTO-sensoren met 1x
veiligheidscontact en 1x meldcontact.

AOS 4230

Signaalomzetter (voeding: 230Vac) voor 1x set OPTO-sensoren en 1x 8.2Kohm
systeem met 2x veiligheidscontact en 1x meldcontact.

AOS 4024

Signaalomzetter (voeding: 24Vac) voor 1x set OPTO-sensoren en 1x 8.2Kohm
systeem met 2x veiligheidscontact en 1x meldcontact.

AOS 5230

Signaalomzetter (voeding: 230Vac) voor 2x set OPTO-sensoren met 1x
veiligheidscontact en 1x meldcontact.

AOS 6230

Signaalomzetter (voeding: 230Vac) voor 4x set OPTO-sensoren met 2x
veiligheidscontact en 2x meldcontact.

AOS
De signaalomzetters uit de AOS-serie zetten het OPTO signaal van de SIGNAL LP om naar een potentiaalvrij relaiscontact. De signaalomzetters worden in een
spatwaterdichte kunststof behuizing geleverd en zijn voorzien van LED-indicatie.

Mechanische knelbeveiligingen

Versies
TYPE
COMS16

OMSCHRIJVING
Complete mechanische knelbeveiliging, lengte: 1.600mm, met: rubberen profiel
zonder flap, aluminium montage profiel en verstelbare staalkabel aan een
schakelcontact (N.C.).

COMS20

Complete mechanische knelbeveiliging, lengte: 2.000mm, met: rubberen profiel
zonder flap, aluminium montage profiel en verstelbare staalkabel aan een
schakelcontact (N.C.).

COMS25

Complete mechanische knelbeveiliging, lengte: 2.500mm, met: rubberen profiel
zonder flap, aluminium montage profiel en verstelbare staalkabel aan een
schakelcontact (N.C.).

MECHANISCHE KNELBEVEILIGINGEN
De mechanische knelbeveiligingen zijn opgebouwd uit een rubberen profiel waardoor een staalkabel loopt welke aan een contact (N.C.) is verbonden. De staalkabel kan
middels een stelschroef worden versteld zodat de gevoeligheid aangepast kan worden. Wanneer het rubberen profiel wordt ingedrukt, wordt de staaldraad aangetrokken
en schakelt het contact.

RDA Elektrische toebehoren

RDA Elektrische toebehoren
SKS-DW

Versies

24.5
24.5 8 8
9 1921
.52.5
2 2
4.54.5

TYPE

OMSCHRIJVING

SKS-DW

Regelbare luchtdrukschakelaar in kunststof behuizing met 150mm luchtslang

10.5-14.5-20

Stoppen om rubberen profiel aan het uiteinde af te sluiten, kleine doorsnede ø:

17.5
17.5

10.5mm, grote doorsnede ø: 14.5mm, lengte: 20mm
14-18-20

Stoppen om rubberen profiel aan het uiteinde af te sluiten, kleine doorsnede ø:
14mm, grote doorsnede ø: 18mm, lengte: 20mm

28.5
28.5

18-24-30

Stoppen om rubberen profiel aan het uiteinde af te sluiten, kleine doorsnede ø:

2 2

32.5
32.5
28-30
28-30

24.5
24.5
9 12.5
9 12.5

4.54.5

18mm, grote doorsnede ø: 24mm, lengte: 30mm
21-27-30

17.5
17.5

21mm, grote doorsnede ø: 27mm, lengte: 30mm
23-29-30

28.5
28.5

Stoppen om rubberen profiel aan het uiteinde af te sluiten, kleine doorsnede ø:
29mm, grote doorsnede ø: 35mm, lengte: 30mm

5.55.5

SKS-DW

Stoppen om rubberen profiel aan het uiteinde af te sluiten, kleine doorsnede ø:
23mm, grote doorsnede ø: 29mm, lengte: 30mm

29-35-30
30
30
17.5
17.5

Stoppen om rubberen profiel aan het uiteinde af te sluiten, kleine doorsnede ø:

7676
6868
3636

De SKS-DW is een luchtdrukschakelaar welke schakelt wanneer een luchtverplaatsing plaatsvindt in het rubberen profiel onder een deur of aan een hek.

Versies

002
2929

Afbeelding 1

1414

4 4
4444

003

Hoge rubberen profiel zonder flap (zie afbeelding 3) ten behoeve van 8.2Kohm

Hoge rubberen profiel met flap (zie afbeelding 4) ten behoeve van 8.2Kohm
systeem.

25.5 14.5
25.5 14.5

Afbeelding 2

Lage rubberen profiel met flap (zie afbeelding 2) ten behoeve van 8.2Kohm

systeem.
006

1717

2

25
15.5
15.5

6868

4.5
32.5

24.5
9 12.5

28.5

Lage rubberen profiel zonder flap (zie afbeelding 1) ten behoeve van 8.2Kohm

systeem.

Afbeelding 25
4

17.5

OMSCHRIJVING
systeem.

105
105

28.5

28-30

TYPE
001

6868
3636

17.5

24.5 8
9 12.5
2

4.5

30
17.5
30
17.5

5.55.5

8.2Kohm

009

Rubberen profiel met flap (zie afbeelding 5) ten behoeve van 8.2Kohm systeem.

40014485

Stalen C-profiel (lengte: 2.000mm) voor rubberen profielen 001, 002, 003,

Afbeelding 5

006 en 009.

5.5

30
17.5

40014219

Aluminium C-profiel (lengte: 2.000mm) voor rubberen profielen 001, 002, 003,

Afbeelding 3 30

SKS-8.2

Stekker met geïntegreerde 8.2Kohm weerstand.

SKS-STK

Stekker met 2-draads kabel, lengte: 350mm.

AOS 8.2

Signaalomzetter (voeding: 230Vac) voor 2x 8.2Kohm systemen met 2x
veiligheidscontact

68
36

17.5

5.5

76
68

36

006 en 009.

105

8.2KOHM
29

De 8.2Kohm knelbeveiligingen zijn opgebouwd uit een rubberen profiel waarvan de buiten- en binnenzijde galvanisch zijn gescheiden. Het rubberen profiel dient op
maat gemaakt te worden waarna de buiten- en binnenzijde worden verbonden met een 8.2Kohm weerstand. Als de buitenzijde de binnenzijde aanraakt wordt de
weerstandswaarde veranderd waarop de besturing reageert.
25

44

14
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68
17

4

15.5

25.5 14.5
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Lichtgordijn

Versies
TYPE
LIGI-01-P01-T01-A-44-2555-F00-C00-S000

OMSCHRIJVING
Lichtgordijn, zender + ontvanger met 2x kabel (5m +
15m), act. hoogte: 2555mm, totale lengte: 2.800mm,
44 stralen, voeding: 10…30Vdc, bereik: 1,6…10m,
bescherming: IP67.

LIGI-01-P01-T01-A-42-2425-F00-C00-S000

Lichtgordijn, zender + ontvanger met 2x kabel (5m +
15m), act. hoogte: 2425mm, totale lengte: 2.670mm,
42 stralen, voeding: 10…30Vdc, bereik: 1,6…10m,
bescherming: IP67.

LIGI-01-P01-T01-A-40-2295-F00-C00-S000

Lichtgordijn, zender + ontvanger met 2x kabel (5m +
15m), act. hoogte: 2295mm, totale lengte: 2.540mm,
40 stralen, voeding: 10…30Vdc, bereik: 1,6…10m,
bescherming: IP67.

LIGI-01-P01-T01-A-38-2165-F00-C00-S000

Lichtgordijn, zender + ontvanger met 2x kabel (5m +
15m), act. hoogte: 2165mm, totale lengte: 2.410mm,
38 stralen, voeding: 10…30Vdc, bereik: 1,6…10m,
bescherming: IP67.

LIGI-01-P01-T01-A-36-2035-F00-C00-S000

Lichtgordijn, zender + ontvanger met 2x kabel (5m +
15m), act. hoogte: 2035mm, totale lengte: 2.280mm,
36 stralen, voeding: 10…30Vdc, bereik: 1,6…10m,
bescherming: IP67.

LIGI-01-P01-T01-A-34-1905-F00-C00-S000

Lichtgordijn, zender + ontvanger met 2x kabel (5m +
15m), act. hoogte: 1905mm, totale lengte: 2.150mm,
34 stralen, voeding: 10…30Vdc, bereik: 1,6…10m,
bescherming: IP67.

LIGI-01-P01-T01-A-32-1775-F00-C00-S000

Lichtgordijn, zender + ontvanger met 2x kabel (5m +
15m), act. hoogte: 1775mm, totale lengte: 2.020mm,
32 stralen, voeding: 10…30Vdc, bereik: 1,6…10m,
bescherming: IP67.

LIGI-01-P01-T01-A-30-1645-F00-C00-S000

Lichtgordijn, zender + ontvanger met 2x kabel (5m +
15m), act. hoogte: 1645mm, totale lengte: 1.890mm,
30 stralen, voeding: 10…30Vdc, bereik: 1,6…10m,
bescherming: IP67.

LIGI-01-P01-T01-A-28-1515-F00-C00-S000

Lichtgordijn, zender + ontvanger met 2x kabel (5m +
15m), act. hoogte: 1515mm, totale lengte: 1.760mm,
28 stralen, voeding: 10…30Vdc, bereik: 1,6…10m,
bescherming: IP67.

LIGI-01-P01-T01-A-26-1385-F00-C00-S000

Lichtgordijn, zender + ontvanger met 2x kabel (5m +
15m), act. hoogte: 1385mm, totale lengte: 1.630mm,
26 stralen, voeding: 10…30Vdc, bereik: 1,6…10m,
bescherming: IP67.

LICHTGORDIJNEN T.B.V. KNELBEVEILIGING
De lichtgordijnen, type: LIGI-PNP kunnen als knelbeveiliging direct worden aangesloten op alle besturingen met een PNP signaalingang (plus schakelend). Met de
testingang in de zenderlijst kan het systeem door de besturing getest worden op veilige werking. De elektronica is gemonteerd in een smalle aluminium behuizing en is
volledig ingekapseld. De LIGI-PNP beschikt over LED-indicatie, een hoogwaardige 4-polige steekverbindingen met M8 schroefdraad en 10 verstelbare montagebeugels.
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Lichtgordijn

Versies
TYPE
DEGI-PNP-A-18-760

OMSCHRIJVING
Lichtgordijn, zender + ontvanger met 2x kabel (5m + 15m), act. hoogte: 760mm,
totale lengte: 1.005mm, 18 stralen, voeding: 10…30Vdc, bereik: 1,6…10m,
bescherming: IP67.

LICHTGORDIJNEN T.B.V. DOORRIJDBEVEILIGING
De lichtgordijnen, type: DEGI-PNP kunnen als doorrijdbeveiliging direct worden aangesloten op alle besturingen met een PNP signaalingang (plus schakelend).
De elektronica is gemonteerd in een smalle aluminium behuizing en is volledig ingekapseld. De DEGI-PNP beschikt over LED-indicatie, een hoogwaardige 4-polige
steekverbindingen met M8 schroefdraad en 10 verstelbare montagebeugels.

Doorrijd fotocellen

Versies
TYPE
ARGOS

OMSCHRIJVING
Set inbouw fotocellen (zender/ontvanger), voeding: 10…40Vdc of 10…30Vac,
bereik: 20m, bescherming: IP67.

FOCUS110

set inbouw fotocellen (zender/ontvanger) met kabel (13m. + 13m.), bereik: 10m,
bescherming: IP67 te gebruiken in combinatie met schakelprint, type: FOCUS
CONTROL.

ARGOS 25

Set opbouw fotocellen (zender/ontvanger) met set montagebeugels, voeding:
10…40Vdc of 24Vac, bereik: 20m, bescherming: IP65.

RP25

Set opbouw fotocellen (zender/reflector) met set montagebeugels, voeding:
10…40Vdc of 24Vac, bereik: 12m, bescherming: IP65.

WSH-LS

Behuizing van slagvaste kunststof t.b.v. bescherming van ARGO25 & RP-25 tegen
weersinvloeden.

HW-LS

Stalen haakse montagebeugel t.b.v. ARGOS25 & RP-25

RD82-LW4S

Ronde reflector (doorsnede: 82mm)

WSH-RD82

Behuizing van slagvaste kunststof t.b.v. bescherming van RD82 SW4 tegen
weersinvloeden

HW-RD82

Stalen haakse montagebeugel t.b.v.RD82 SW4

FT32

Set opbouw fotocellen (zender/ontvanger) voeding: 12…24Vac/dc, bereik:
25m, bescherming: IP54.

DOORRIJD FOTOCELLEN
Fotocellen dienen als een doorrijdbeveiliging en voorkomen een sluitbeweging wanneer de straal van de
fotocel onderbroken is. Een set fotocellen
kan bestaan uit een zender met ontvanger
of een zender met reflector.
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CH-51

Set aluminium montagepalen (hoogte: 500mm) t.b.v. fotocellen

MUR-P

Kunststof montagesteun voor FT32

AFAP

Set richtbare opbouw fotocellen (zender/ontvanger), voeding: 12…24Vac/dc,
bereik: 20m, bescherming: IP54.

WSE280-2R4331

Set industriële opbouw fotocellen (zender/ontvanger) met set montagebeugels,
voeding: 20…240Vac/dc, bereik: 45m, bescherming: IP65

WL280-2R4331

Set industriële opbouw fotocellen (zender/reflector) met set montagebeugels,
voeding: 20…240Vdc, bereik: 10m, bescherming: IP65
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Inklimbeveiligingen

Versies
TYPE
TWINPRO

OMSCHRIJVING
Set inklimbeveiligingen (zender/ontvanger) met OPTO-uitgang & LED’s, (bereik:
1…20m-10…15Vdc-IP67)

TWINSAFE

Set inklimbeveiligingen (zender/ontvanger) met relais-uitgang & LED’s, (bereik:
1…20m-10…30Vdc-IP67)

INNO SAFE

Set inklimbeveiligingen (zender/ontvanger) met PNP-uitgang & LED’s (bereik:
1…15m-10…30Vdc-IP67)

INNO PRO

Set inklimbeveiligingen (zender/ontvanger) met OPTO-uitgang & LED’s, (bereik:
1…15m-10…15Vdc-IP67)

FOCUS 110

Set inbouw inklimbeveiligingen (zender/ontvanger) met busuitgang (i.c.m.
FOCUS CONTROL!) & LED’s (bereik: 10m, IP67)

INKLIMBEVEILIGINGEN
Inklimbeveiligingen voorkomen een beweging wanneer de straal van de inklimbeveiliging onderbroken is. Op deze manier wordt een beknelling tijdens de openbeweging
van een deur voorkomen. Een set inklimbeveiligingen bestaat uit een zender met ontvanger.

Drukknoppen

Versies
TYPE

OMSCHRIJVING

DK10

Drukknop (puls) in witte opbouwbehuizing met 10 meter 2-aderig aansluitkabel

IT1B

Drukknop (puls) met blauwe LED in grijze opbouwbehuizing met 5 meter
2-aderig aansluitkabel

ODK1

Drukknop (puls) in opbouwbehuizing (IP65)

ODK1-N

Drukknop (noodstop) in opbouwbehuizing (IP65)

ODK2

Op en neer drukknop (puls) in opbouwbehuizing (IP65)

ODK3

Op-stop-neer drukknop (puls) in opbouwbehuizing (IP65)

ODK3N

Op-noodstop-neer drukknop (puls) in opbouwbehuizing (IP65)

PTO

Grote zwarte slagknop (N.O.) t.b.v. pulsbediening

PTO-N

Grote rode slagknop (N.C.) t.b.v. stop

DRUKKNOPPEN
Een compleet programma opbouw drukknoppen in kunststof behuizing voor het bedienen van een deur, hek of slagboom biedt een oplossing voor praktisch iedere situatie.

Schakelaars

Versies
TYPE

OMSCHRIJVING

OTS

Opbouw trekschakelaar met montagebeugel

OES

Opbouw hevelschakelaar met verstelbare rolhevel

ORS

Opbouw hevelschakelaar met korte rolhevel

OSS

Opbouw hevelschakelaar met spriet

SCHAKELAARS
Een compleet programma opbouw schakelaars in behuizing voor het bedienen of beveiligen van een deur, hek of slagboom biedt een oplossing voor praktisch iedere
situatie.
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Sleutelschakelaars

Versies
TYPE

OMSCHRIJVING

SEL-EU

Sleutelschakelaar (puls) in metalen opbouwbehuizing met europrofiel cilinder

OSLB1-1T

Sleutelschakelaar (puls) in vandalisme bestendige metalen opbouwbehuizing
met europrofiel cilinder

OSLB1-1R

Sleutelschakelaar (aan/uit) in vandalisme bestendige metalen opbouwbehuizing
met europrofiel cilinder

OSLB1-2T

Sleutelschakelaar (open/dicht) in vandalisme bestendige metalen
opbouwbehuizing met europrofiel cilinder

OSLB2-1T

Sleutelschakelaar (puls) met rode stopknop in vandalisme bestendige metalen
opbouwbehuizing met europrofiel cilinder

OSLB2-2T

Sleutelschakelaar (open/dicht) met rode stopknop in vandalisme bestendige
metalen opbouwbehuizing met europrofiel cilinder

OSLB4-1R

Sleutelschakelaar (aan/uit) met op-stop-neer bediening in vandalisme
bestendige metalen opbouwbehuizing met europrofiel cilinder

ISLB1-1T

Sleutelschakelaar (puls) in vandalisme bestendige metalen inbouwbehuizing met
europrofiel cilinder

ISLB1-1R

Sleutelschakelaar (aan/uit) in vandalisme bestendige metalen inbouwbehuizing
met europrofiel cilinder

ISLB1-2T

Sleutelschakelaar (open/dicht) in vandalisme bestendige metalen
inbouwbehuizing met europrofiel cilinder

ISLB2-1T

Sleutelschakelaar (puls) met rode stopknop in vandalisme bestendige metalen
inbouwbehuizing met europrofiel cilinder

ISLB2-2T

Sleutelschakelaar (open/dicht) met rode stopknop in vandalisme bestendige
metalen inbouwbehuizing met europrofiel cilinder

ISLB4-1R

Sleutelschakelaar (aan/uit) met op-stop-neer bediening in vandalisme
bestendige metalen inbouwbehuizing met europrofiel cilinder

SLEUTELSCHAKELAARS
Een compleet programma opbouw- en inbouw sleutelschakelaars met europrofiel cilinder in metalen behuizing voor het bedienen van een deur, hek of slagboom biedt een
oplossing voor praktisch iedere situatie.

Codeschakelaars

Versies
TYPE
SEL-W

OMSCHRIJVING
Opbouw codeschakelaar in kunststof behuizing met metalen voorzijde en
decoder met 70 geheugenplaatsen, type: DECSEL-W.

GALEO

Opbouw codeschakelaar in metalen stootvaste behuizing met verlichte toetsen
en decoder (2x relaisuitg., voeding: 12…24Vac/12…48Vdc)

CODE24

Codeschakelaar met RVS toetsen, LED indicatie & controller (1x relaisuitg.,
voeding: 12…24Vac/dc)

CODE230

codeschakelaar met RVS toetsen, LED indicatie & controller (1x relaisuitg.,
voeding: 230Vac)

CODESCHAKELAARS
Met een codeschakelaar kan een deur, hek of slagboom bediend worden door een persoonlijke code in te toetsen.
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Zenders & ontvangers

Versies
TYPE
NANO868

OMSCHRIJVING
1 kanaals ontvanger (voeding: 24Vac/dc|868MHz|KeeLoq) met 15
geheugenplaatsen

NANO 868-150

1 kanaals ontvanger (voeding: 24Vac/dc|868MHz|KeeLoq) met 150
geheugenplaatsen

MICRO 868

2 kanaals ontvanger (voeding: 24Vac/dc|868MHz|KeeLoq) met 35
geheugenplaatsen

MAX 868

4kanaals ontvanger (voeding: 24Vac/dc|868MHz|KeeLoq) met 700
geheugenplaatsen, display en aansluiting voor interface

B700

Geheugenkaart voor MAX 868

USBSOFT

USB interface met software t.b.v. beheer van MAX 868

SUB44

4 kanaals zender in spatwaterdichte en stootvaste kunststof behuizing
(868MHz/Keeloq) met blauwe LED. Achterzijde van de SUB44 is tevens een
ontkoppelingssleutel voor hekopeners, modellen: RAY, REVO en SUN

NEO868-2K

2 kanaals zender in kunststof behuizing (868MHz/Keeloq) met blauwe LED

NEO868-4K

4 kanaals zender in kunststof behuizing (868MHz/Keeloq) met blauwe LED

NEO-W

Wandhouder voor zender, model: NEO

VICTORYECO-2K

2 kanaals zender in kunststof behuizing (868MHz/Keeloq) met blauwe LED

VICTORYECO-4K

4 kanaals zender in kunststof behuizing (868MHz/Keeloq) met blauwe LED

VICTORY-2K

2 kanaals zender in metalen behuizing (868MHz/Keeloq) met blauwe LED

VICTORY-4K

4 kanaals zender in metalen behuizing (868MHz/Keeloq) met blauwe LED

VICTORY-W

Wandhouder voor zender, modellen: VICTORYeco en VICTORY

DK868

3-kanaals draadloze drukknop (868MHz/Keeloq) met 2x blauwe LED

FOLIE868

Draadloos codetableau (868MHz/Keeloq) met folie druktoetsen

INOX868

Draadloos codetableau (868MHz/Keeloq) met RVS druktoetsen

ZENDERS & ONTVANGERS
Een compleet programma zenders en ontvangers met veilige frequentie (868MHz*|KeeLoq) voor het draadloos bedienen van een deur, hek of slagboom biedt een
oplossing voor praktisch iedere situatie.
* Op aanvraag is tevens 433MHZ|KeeLoq verkrijgbaar.
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Kaartlezers

Versies
TYPE

OMSCHRIJVING

SEL-T

Opbouw kaartlezer in kunststof behuizing met metalen voorzijde en decoder met
500 geheugenplaatsen, type: DECSEL-W

TAG

Proximity sleutel ten behoeve van SEL-T

CARD

Proximity kaart ten behoeve van SEL-T

RFI90KIT

Opbouw kaartlezer in slagvaste kunststof behuizing met 5 meter kabel, 4x
proximity sleutel en decoder met 90 geheugenplaatsen.

RFIK

Proximity sleutel ten behoeve van RFI90KIT

RFIC

Proximity kaart ten behoeve van RFI90KIT

KAARTLEZERS
Met een kaartlezer kan een deur, hek of slagboom bediend worden door een proximity sleutel of kaart voor de lezer te houden. Neem contact met ons op voor informatie
betreffende complete systemen welke voorzien moeten zijn van anti pass-back, software, etc.

Radars

Versies
TYPE
HERKULES 2

OMSCHRIJVING
Industriële bewegingsradar met verstelbare montagebeugel (max.
montagehoogte: 7 meter|bescherming: IP67)

REGLOBEAM

Afstandsbediening voor een snelle en eenvoudige programmering van
HERKULES 2

PA012MW

Verstelbare bewegingsradar (max. montagehoogte: 2,2 meter|bescherming:
IP54)

PA025CT

Verstelbare bewegings-/beveiligingsradar (max. montagehoogte: 3
meter|bescherming: IP54)

RADARS
Een radar kan een deur, hek of slagboom bedienen. Wanneer de radar een beweging detecteert schakelt een relais en wordt de deur, hek of slagboom geopend. Het
is tevens mogelijk een radar toe te passen welke niet alleen bedient, maar ook beveiligt. Een radar kan afgesteld worden naar de wensen van de klant, denk hierbij aan
richtingsgevoeligheid, reikwijdte en schakelmoment.

WiFi module

Versies
TYPE
GOGO GATE

OMSCHRIJVING
WiFi ontvanger ten behoeve van 3 deuren (incl. netvoeding, antenne &
deurstandmelder)

GOGO SIG

Draadloos contact ten behoeve van deurstand signalering

WIFI MODULE
De GoGoGate is een apparaat welke is ontwikkeld voor het bedienen van maximaal 3 relais-uitgangen via een app op uw smartphone (iOS of Android). Met een
smartphone of tablet kan via een 3G-, 4G- of WiFi netwerk contact worden gemaakt met de GoGo Gate om zo een deur, hek of slagboom te bedienen. Tevens geeft de
GoGo Gate middels een draadloos contact informatie door met betrekking tot de positie van de deur. Buiten het bedienen van deuren, hekken en slagbomen kan de GoGo
Gate tevens worden toegepast voor het bedienen van andere apparaten als: zonwering, rolluiken of verlichting.
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Lusdetectoren

Versies
TYPE
LOOP 1C/24

OMSCHRIJVING
1 kanaals lusdetector (voeding: 24Vac/dc) met 11-pins voet, DIP-schakelaars &
2x relaisuitgang

LOOP 1C/230

1 kanaals lusdetector (voeding: 230Vac) met 11-pins voet, DIP-schakelaars & 2x
relaisuitgang

LOOP 2C/24

2 kanaals lusdetector (voeding: 24Vac/dc) met 11-pins voet, DIP-schakelaars &
2x relaisuitgang

LOOP 2C/230

2 kanaals lusdetector (voeding: 230Vac) met 11-pins voet, DIP-schakelaars & 2x
relaisuitgang

PROLOOP 2 1.24 ACDC

1 kanaals lusdetector (voeding: 24Vac/dc) met display, DIP-schakelaars & 2x
relaisuitgang

PROLOOP 2 1.LVAC

1 kanaals lusdetector (voeding: 230Vac) met display, DIP-schakelaars & 2x
relaisuitgang

PROLOOP 2 2.24 ACDC

2 kanaals lusdetector (voeding: 24Vac/dc) met display, DIP-schakelaars & 2x
relaisuitgang

PROLOOP 2 2.LVAC

2 kanaals lusdetector (voeding: 230Vac) met display, DIP-schakelaars & 2x
relaisuitgang

LUSDETECTOREN
Met een inductielus kan, in combinatie met een lusdetector, een deur, hek of slagboom worden bediend of beveiligd. Wanneer de inductielus een metalen object detecteert
wordt de deur, hek of slagboom geopend, gestopt of gesloten. De lusdetector kan ter plaatse afgesteld worden naar de wensen van de klant, denk hierbij aan de
gevoeligheid en het schakelmoment.

GSM module

Versies
TYPE
M622

OMSCHRIJVING
GSM ontvanger ten behoeve van 1000 gebruikers en 2 deuren
(incl. netvoeding, antenne & software)

GSM MODULE
De M622 is een apparaat welke is ontwikkeld voor het bedienen van maximaal 2 relais-uitgangen met een mobiele telefoon. De M622 moet worden voorzien van een
SIM-kaart van een mobiele provider naar keuze. Met een mobiele telefoon dient te worden gebeld naar de M622 om contact te maken met de M622 en zo een deur, hek
of slagboom te bedienen. Tevens kan de M622 middels een SMS* draadloos informatie doorgeven met betrekking tot het bedienen van de deur. Buiten het bedienen van
deuren, hekken en slagbomen kan de M622 tevens worden toegepast voor het bedienen van andere apparaten als: zonwering, rolluiken of verlichting.
* Let op: dit zorgt voor kosten!
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Verkeerslichten

Versies
TYPE
ASF1G

OMSCHRIJVING
Verkeerslicht met gele lens (doorsnede: 120mm), E27 fitting, lamp & verstelbare
wandsteun

ASF1R

Verkeerslicht met rode lens (doorsnede: 120mm), E27 fitting, lamp & verstelbare
wandsteun

ASF1V

Verkeerslicht met groene lens (doorsnede: 120mm), E27 fitting, lamp &
verstelbare wandsteun

ASF2RV

Verkeerslicht met rode en groene lens (doorsnede: 120mm), E27 fitting, lamp &
verstelbare wandsteun

ASF25L1G

Verkeerslicht met gele lens (doorsnede: 120mm), 25x gele LED (24V) &
verstelbare wandsteun

ASF25L1R

Verkeerslicht met rode lens (doorsnede: 120mm), 25x rode LED (24V) &
verstelbare wandsteun

ASF25L1V

Verkeerslicht met groene lens (doorsnede: 120mm), 25x groene LED (24V) &
verstelbare wandsteun

ASF25L2RV

Verkeerslicht met rode en groene lens (doorsnede: 120mm), 25x rode en 25x
groene LED (24V) & verstelbare wandsteun

ASF25L1G230

Verkeerslicht met gele lens (doorsnede: 120mm), 25x gele LED (230V) &
verstelbare wandsteun

ASF25L1R230

Verkeerslicht met rode lens (doorsnede: 120mm), 25x rode LED (230V) &
verstelbare wandsteun

ASF25L1V230

Verkeerslicht met groene lens (doorsnede: 120mm), 25x groene LED (230V) &
verstelbare wandsteun

ASF25L2RV230

Verkeerslicht met rode en groene lens (doorsnede: 120mm), 25x rode en 25x
groene LED (230V) & verstelbare wandsteun

APS

Gegalvaniseerde ronde montagepaal (lengte: 3.000mm/doorsnede: 60mm)

AMPS

Set montagebeugels t.b.v. APS

VERKEERSLICHTEN
Voor situaties waar geregeld moet worden wie voorrang heeft kan gebruik worden gemaakt van verkeerslichten. De ASF-serie is een zeer compleet programma
verkeerslichten met een zeer robuuste zwarte aluminium behuizing met zonneklep, duidelijke lens (ø: 120mm), verstelbare montagebeugels en verlichting (gloeilamp of
LED-print).

Waarschuwingslichten

Versies
TYPE
ECLIPSE

OMSCHRIJVING
Waarschuwingslicht (oranje LED) met knipperfunctie, buitenverlichting (witte
LED) , licht/donker sensor (passend in het Garden Light Concept) en antenne

LUMY 24

Gele waarschuwingslicht met antenne (24Vdc|25W)

LUMY 230

Gele waarschuwingslicht met knipperfunctie en antenne (230Vac|25W)

LUMY 230E

Gele waarschuwingslicht met antenne (230Vac|25W)

SULU

Montagebeugel voor waarschuwingsverlichting, model: LUMY

WAARSCHUWINGSLICHTEN
Voor situaties waar een deur, hek of slagboom niet direct in het zicht staat en omstanders gewaarschuwd moeten worden dat er een beweging plaatsvindt bieden wij
waarschuwingsverlichting in diverse uitvoeringen.
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