Bedieningsmogelijkheden Afstandsbediening

Gemak
Comfort
Optimale controle
Voorwaarden bij bediening op afstand
Een Elreka automatische poort kan op 2 manieren worden
bediend. Deze mogelijkheden bestaan uit
dodemansbediening en pulsbediening. Bij
dodemansbediening moet tijdens de gehele
bewegingscyclus van de poort de bedieningsknop ingedrukt
zijn. Bij pulsbediening volstaat één druk op de
bedieningsknop om de poort te openen of sluiten.Kiest u
hiervoor dan bent u verplicht om de elektrische poort te
voorzien van persoonsbeveiliging. Zie hiervoor de leaflet
Persoons- en voertuigbeveiliging.
Bij Elreka staat veiligheid en betrouwbaarheid voorop.
Daarom voldoen de elektrisch aangedreven poorten van
Elreka dan ook aan alle Europese (CE) richtlijnen.

Radiografische afstandbediening
Deze faciliteit optimaliseert het bedieningsgemak en de
veiligheid door bijvoorbeeld vanuit een auto of vanaf een
heftruck toegang te verlenen op een terrein. Door middel van
toekenning van een klantspecifieke code voorkomt misbruik.
Afhankelijk van de weersomstandigheden en eventuele
obstakels varieert de reikwijdte van 50 tot 100 meter.
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Bedieningsmogelijkheden Afstandsbediening
Technische eigenschappen
Type Handzender

Aantal kanalen

FAAC TML2 433

2-kanaals

FAAC TML4 433

4-kanaals

FAAC XT2 868

2-kanaals

FAAC XT4 868

4-kanaals

CARDIN CRD-2 433

2-kanaals

CARDIN CRD-4 433

4-kanaals

HZ 4-ALL (Universeel toepasbaar)

4-kanaals

Afbeelding

Daarnaast kan Elreka uw leverancier zijn voor vrijwel ieder type handzender welke in de markt toegepast wordt. Voor
eventuele vragen kunt u gerust contact opnemen met onze adviseurs. Wij staan u graag te woord.

Bediening voor poorten en slagbomen

Ontzorgen

Welke bediening vindt u het prettigst? Veel mensen kiezen voor

Uiteraard kan Elreka uw partner zijn in het voorzien van:

het gemak van de afstandsbediening: één druk op de knop en
de poort of slagboom gaat open. Een sleutelschakelaar,

Bekabeling electrische componenten

drukknop of codepaneel kan daarnaast handig zijn voor uw

Uitbreiding toegangscontrole

huisgenoten en/of personeel. Elreka denkt graag met u mee
over de meest praktische invulling.

Elreka is aangesloten bij de N.H.I. en is ISO en VCA gecertificeerd.
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