
BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DETEKCI PŘÍTOMNOSTI
ZÁKLADNÍ PRODUKTY Z ŘADY BEZPEČNOSTI

Bezpečnostní světelné clony

Bezpečnostní světelené clony REDBeam
zajišťují bezpečnost obsluhy a stroje tak,
že vysílají infračervené paprsky pro detekci
nebezepčných pohybů obsluhy nebo objektů
v chráněném prostoru. K dispozici jsou clony
určené pro detekci přítomnosti prstů, rukou
i celého těla. Clony využívají jednoduchých či
vícenásobných paprsků a jsou vhodné pro
řešení většiny nebezpečných situací v
průmyslu.

Bezpečnostní laserový scanner

Bezpečnostní laserový skener RotoScan bývá
používaný pro zónovou detekci s možností 
detekce osob nebo předmětů v předem 
nastavených zónách. Spojením nastavitelných 
výstražných zón a bezpečnostních zón 
poskytuje RotoScan výkonné řešení v oblasti 
snímání přítomnosti.

Bezpečnostní rohože citlivé na tlak

Systém od firmy GammaSystem se skládá ze 
tří hlavních součástí – rohoží citlivých na tlak, 
lemu a řídicí jednotky. Tlak na kteroukoli z 
propojených rohoží spustí reakci systému.
Rohože, lemy i řídicí jednotky jsou dostupné 
v řadě tvarů a velikostí. Tento systém je ideální 
pro ochranu podlahové plochy, aby se obsluha 
nemohla přiblížit k rizikovým místům.

Bezpečnostní hrany citlivé na tlak

Hrany od firmy GammaSystem využívají 
proužku na hraně, citlivého na dotek, 
připojeného ke sledovací jednotce. Lehký 
tlak na hranu z kteréhokoli směru spustí reakci 
systému. Snadno se instaluje, je ohebný a i po 
opakovaném silném tlaku se vrací do 
původního tvaru. Je ideální pro využití v 
aplikacích, kde hrozí riziko rozdrcení a u 
rolovacích nebo motorem ovládaných dveří a 
při detekci zakázaného šplhání.

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ PRO DETEKCI PŘÍTOMNOSTI
VÝBĚROVÝ CENÍK KOMPONENT

HTBR5-3014

HTBR5-4514

HTBR5-7514

HTBR5-7530

Relé AC-04

Relé AC-02

4. kategorie, rozlišení 14mm, velikost 300mm

4. kategorie, rozlišení 14mm, velikost 450mm

4. kategorie, rozlišení 14mm, velikost 750mm

4. kategorie, rozlišení 30mm, velikost 750mm

Relé kategorie 4, automatický reset, 2NO, 1NC

Relé kategorie 4, manuální reset, 3NO, 3NC

13 650,-

16 450,-

22 950,-

16 950,-

1 690,-

3 150,-

LEUZE RS4-4

LEUZE RS4-4E

LEUZE RS4-6E

3. kategorie, dosah 4m, rozlišení 70 nebo 150mm

3. kategorie, dosah 1.6m-4m, rozlišení 30-150mm

3. kategorie, dosah 2m-6.25m, rozlišení 30-150mm

78 227,-

82 094,-

93 249,-

B0-2

B2-3

B1N-2.5

B2N-1.5

B1NC-4

B1NC-3.5

typ B0, délky 20cm-6m (B0-2 je o délce 2m)

typ B2, délky 20cm-6m (B2-3 je o délce 3m)

typ B1N, délky 20cm-6m (B1N-2.5 je o délce 2.5m)

typ B2N, délky 20cm-6m (B1N-1.5 je o délce 1.5m)

typ B1NC, délky 20cm-6m (B1NC-4 je o délce 4m)

typ B1NC, délky 20cm-6m (B1NC-3.5 je o délce 3.5m)

9 300,-

12 600,-

10 875,-

7 725,-

15 750,-

14 250,-

Materiál PVC, rozměry na zakázku, cena za 1m2 13 986,-

18 265,-Materiál hliník, rozměry na zakázku, cena za 1m2

Příslušenství a bezpečnostní moduly na dotaz

TH-ACC

TH-WACC

GSNC9200

GSNC9700

B200E-E

L5K23LUM321

Konzole dvouručního ovládání s příslušenstvím

Konzole dvouručního ovládání bez příslušenství

Bezpečnostní modul pro dvouruční ovládání

Bezpečnostní modul nouzového zastavení

Tlačítko nouzového vypnutí s popisem

Bezpečnostní koncový spínač s klíčkem, 1NO+1NC

4 333,-

3 493,-

2 600,-

1 700,-

90,-

220,-

Bezpečnostní světelené clony

Bezpečnostní laserový scanner

Bezpečnostní hrany citlivé na tlak

Bezpečnostní rohože citlivé na tlak

Bezpečnostní příslušenství

Pro více informací nebo upřesnění nás neváhejte kontaktovat na +420 777 896 052 nebo obchod@technoline.cz
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