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Poorten handenvrij aansturen? Ga voluit voor hygiëne en
veiligheid met contactloze sensoren!
In tijden waar hygiëne cruciaal is, zijn contactloos aangestuurde poorten echte aanraders. ASSA
ABLOY Entrance Systems biedt verschillende oplossingen aan die industriële poorten een
upgrade geven én meteen ook de veiligheid en hygiëne naar een hoger niveau tillen. Zo maken
de handenvrije ASSA ABLOY Magic Switch IP65 en de ASSA ABLOY TOF-sensor het wel erg
gemakkelijk om industriële poorten contactloos aan te sturen. Het resultaat? Een efficiënte,
veilige en ononderbroken stroom van mensen en goederen.
Meer gebruiksgemak en hygiëne
Wie zich zorgen maakt over hygiëne of poorten gewoon makkelijker wilt bedienen, kan zijn
bestaande poortopeners vervangen door handenvrije sensoren. In sommige situaties is een radar
dan de ideale upgrade, terwijl in andere omstandigheden het brede bereik van een radar niet
vereist of gewenst is. Voor die toepassingen heeft ASSA ABLOY sensoren die enkel in heel specifieke
zones detecteren, ter vervanging van een trekkoord of drukknop.
Handenvrije trekkoordschakelaar
Traditionele trekkoordschakelaars worden vaak ingezet om industriële poorten vanuit een
vorkheftruck te openen. Dat biedt twee voordelen: de bestuurder hoeft zijn voertuig niet te
verlaten om de poort te openen en, anders dan bij een radar, gaat de poort niet onbedoeld open
door ander verkeer. Met de Time-Of-Flight-sensor introduceert ASSA ABLOY een handenvrije versie
die een heel kleine zone op de grond detecteert. Deze compacte maar krachtige 3D-sensor biedt
een uiterst betrouwbare detectie en een exacte instelling van het detectiebereik. Bovendien is de
TOF-sensor eenvoudig te monteren en ongevoelig voor omgevingslicht tot 100.000 lux.
Handenvrije drukknop
Externe drukknoppen worden vaak gebruikt als aanvulling op een regeleenheid om de poort vanaf
de andere kant te openen. ASSA ABLOY brengt nu een handenvrije versie op de markt die een hand
detecteert zonder de knop aan te raken. Uw hand 10 tot 50 cm voor de nieuwe Magic Switch IP65
bewegen, volstaat om de poort te openen. Deze contactloze oplossing biedt een hoge
beschermingsgraad tegen stof en opspattend water en leent zich perfect voor gevoelige
omgevingen, zoals de voedingsindustrie, cleanrooms en opslagruimtes.
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ASSA ABLOY Entrance Systems is een toonaangevend leverancier van oplossingen voor toegangsautomatisering voor een
efficiënte goederen- en mensenstroom. Voortbouwend op het jarenlange succes van de merken Besam, Crawford, Albany
en Megadoor, bieden we onze oplossingen aan onder de merknaam ASSA ABLOY. Onze producten en diensten zijn erop
gericht om te voldoen aan de behoefte van eindgebruikers aan een veilige, betrouwbare, gebruiksvriendelijke en
duurzame werking.
ASSA ABLOY Entrance Systems is een afdeling van ASSA ABLOY.
Meer info vindt u op: www.assaabloyentrance.be

