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Zastosowanie
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bezpiecze stwo ( )

Zalety

Produkty

uzupe niaj ce

Pa stwa partner dla komfortu i bezpiecze stwa

Bircher Reglomat AG z siedzib w Beringen, Szwajcaria,

specjalizuje si w produkcji czujników do bram i drzwi

automatycznych. Mo na nas tak e spotka w bran y

transportu publicznego lub przemy le. Wieloletnia wspó -

praca z klientami, know-how i innowacje wyznaczaj ce

drog rozwoju kszta tuj nasz sukces od ponad 50 lat.

Od dawien dawna nasz misj w dynamicznie rosn cym

wiecie automatyzacji jest bycie prekursorem w zakresie

komfortu i bezpiecze stwa.

Produkty poprawiaj ce komfort to niepozorni pomocnicy,

którzy robi co wi cej ni dawanie sygna u do otwarcia

bram i drzwi. W zale no ci od potrzeb rozpoznaj , co si

do nich zbli a, co si oddala, a co przemieszcza si obok

nich. Tak e w przypadku alarmu przeciwpo arowego lub

powoli id cych osób zawsze mo na na nich polega .

Produkty bezpiecze stwa dbaj o to, aby ani cz owiek si

nie zrani , a samochód nie uszkodzi o niebezpieczne

ostre lub liskie kraw dzie. Niezale nie od tego, czy s

dotykowe czy bezdotykowe � niezw ocznie wydaj decy-

daj odpwiedni sygna uk adowi sterowania.

Nasze innowacje wyznaczaj standardy jutra. Ju dzi

zapraszamy Pa stwa na drog ku bardziej komfortowej

i bezpieczniejszej przysz o ci.

Dzi kujemy za zaufanie.

Bircher Reglomat AG nale y do prywatnej szwajcarskiej
grupy przedsi biorstw BBC Group

funkcja logiki kierunków,

zabezpieczenie przed

awari zasilania i zwi k-

szenie czu o ci

intuicyjna obs uga za pomoc

wy wietlacza LCD i dwóch

przycisków, monta na szynie

DIN lub za pomoc 11-pino-

wego wtyczki

gotowe p tle indukcyjne

ProLoop 2
Detektor p tli

do niezawodnej kontroli i

oceny p tli indukcyjnych

ignorowanie ruchu

poprzecznego i rozpozna-

wanie kierunku, rozró nia-

nie osób/pojazdów

funkcja komfortowa do

szybkootwieraj cych si

bram, zastosowanie w

temp. od �30°C do +60°C, 

zdalna obs uga

CoverLine

ClickLine

Herkules 2
Radarowy czujnik ruchu

do bram przemys owych,

o ró norodnych zasto-

sowaniach
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wg EN 12978,

EN ISO 13856-2

atwy samodzielny monta ,

du a elastyczno

InTra6

Urz dzenia steruj ce

RFGate 2

ClickLine
Elektryczny system listew

bezpiecze stwa

z gumowymi profilami na

wcisk do praktycznego,

szybkiego monta u

wg EN 12978,

EN ISO 13856-2

atwy samodzielny monta ,

du a elastyczno , dobrze

integruje si pod wzgl dem

wizualnym

InTra6

Urz dzenia steruj ce

RFGate 2

CoverLine
Elektryczny system listew

bezpiecze stwa

tak e do szybkich i ci kich

bram

wg EN ISO 13856-2

atwy samodzielny monta ,

du a elastyczno

Urz dzenia steruj ce

RFGate 2

S-Line
Elektryczny system miniaturo-

wych listew bezpiecze stwa

dost pny z wargami uszczel-

niaj cymi lub bez nich

wg EN ISO 13849-1,

PLc, kat. 2

bezstratna transmisja

sygna ów tak e przy

wysokich bramach

CoverLine

ClickLine

S-Line

RFGate 2
Bezprzewodowy system

transmisji sygna ów

do listew bezpiecze stwa

na bramach przesuwnych,

pionowych i harmonijkowych

wg EN 12978 i

EN ISO 13849-1,

PLc i d, kat. 2 i 3

pewna i bezstratna

transmisja sygna ów

CoverLine

ClickLine

InTra6
Indukcyjny system transmisji

sygna ów

do listew bezpiecze stwa

na wjazdowych bramach

przesuwnych

Brama przesuwna Brama pionowa Brama sk adana Szafy Sygnalizacja Poler Drzwi obrotowe
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Drzwi przesuwne Drzwi ze skrzyd ami obrotowymi Drzwi obrotowe

uruchamianie i

zabezpieczanie dróg

ucieczki i ewakuacyjnych,

zabezpieczenie wg

EN 16005 i DIN 18650

szybka i atwa instalacja

dzi ki wygodnej obs udze,

szerokie mo liwo ci zastoso-

wania dzi ki polu o szeroko ci

4 m i jego elastycznym

ustawieniom

PrimeScan

PrimeMotion

uruchamianie i

zabezpieczanie drzwi

przesuwnych, zabezpie-

czenie wg EN 16005

szybka i atwa instalacja

dzi ki wygodnej obs udze,

szerokie mo liwo ci zastoso-

wania dzi ki polu o szeroko ci

3,8 m i jego elastycznym

ustawieniom

PrimeScan

PrimeMotion

PrimeTec A
Czujnik ruchu i obecno ci

PrimeTec B
Czujnik ruchu i obecno ci

do uruchamiania i zabezpiecza-

nia g ównych kraw dzi zamyka-

j cych wg EN 16005 i DIN 18650

do uruchamiania i zabezpie-

czania g ównych kraw dzi

zamykaj cych wg EN 16005

zabezpieczanie bocznych

kraw dzi zamykaj cych

wg EN 16005 i DIN 18650

szybka i atwa instalacja

dzi ki wygodnej obs udze,

optymalne zabezpieczenie

drzwi przesuwnych

PrimeTec

do zabezpieczania bocznych

kraw dzi zamykaj cych

wg EN 16005

szybka i atwa instalacja

dzi ki wygodnej obs udze,

optymalne zabezpieczenie

drzwi przesuwnych

PrimeTec

PrimeScan A
Czujnik obecno ci z aktywn

barier podczerwieni

PrimeScan A
Czujnik obecno ci z aktywn

barier podczerwieni

do uruchamiania i zabezpiecza-

nia bocznych kraw dzi zamyka-

j cych wg EN 16005 i DIN 18650

do uruchamiania i zabezpie-

czania bocznych kraw dzi

zamykaj cych wg EN 16005
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czujnik uruchomienia o

elastycznym zastosowaniu

dzi ki zintegrowanej funkcji

SMD rozpoznawane s tak e

powoli id ce osoby, a rozpo-

znawanie kierunku pozwala

na szybkie zamykanie drzwi

PrimeTec

PrimeScan

prosty czujnik uruchamiania

do drzwi automatycznych

dzi ki regulowanej geometrii

pola (szerokie i w skie pole)

oraz pochylnemu i obrotowemu

modu owi radarowemu mo na

optymalnie ustawi urucha-

mianie drzwi

PrimeTec

PrimeScan

PrimeMotion B
Radarowy czujnik ruchu

PrimeMotion C
Radarowy czujnik ruchu

do uruchamiania drzwi

przesuwnych, obrotowych

i ze skrzyd ami obrotowymi

do uruchamiania drzwi

przesuwnych

Wykrywanie powolnego

ruchu, maskowanie ruchu

poprzecznego i rozpoznawa-

nie kierunku, autokontrola

dróg ucieczki i ewakuacyj-

nych wg EN16005/DIN18650

ceniony przy drzwiach roz-

wiernych, zdalnie sterowany i

odpowiedni do zastosowania

w wymagaj cych lokaliza-

cjach, geometria pola prze -

czalna za pomoc zdalnego

sterowania

PrimeTec

UniScan

TopScan

Merkur 2
Radarowy czujnik ruchu

uniwersalne zastosowanie

o szczególnie jednorodnych

w a ciwo ciach terenowych

precyzyjne i wielowarian-

towe pola wykrywania

komfortowa, dok adna co

do centymetra regulacja

pola, wysoko monta owa

do 5 m (PIR 30)

UniScan

TopScan

PIR 20 / PIR 30
Czujnik ruchu z pasywn

podczerwieni

do transportu osobowego,

ma y i atwy do zintegrowania
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czujnik obecno ci do

zabezpieczenia ró nych

zagro onych miejsc

idealny do zabezpieczenia

kraw dzi i ma ych

powierzchni

PrimeMotion

PIR 20, PIR 30

TopScan

SpotScan
Czujnik obecno ci z aktywn

barier podczerwieni

o szerokim obszarze

zastosowa

Drzwi przesuwne Drzwi ze skrzyd ami obrotowymi Drzwi obrotowe

atwa instalacja

bezpiecze stwo

niezale ne od otoczenia

niezauwa alny dzi ki ma ym

wymiarom

PrimeMotion

PIR 20, PIR 30

TopScan
Czujnik obecno ci z aktywn

barier podczerwieni

do skrzyde drzwi z punkto-

wymi zabezpieczeniami

wg EN 16005 i DIN 18650

automatyczne uruchomienie

przez naci ni cie prze czni-

ka, zdalna obs uga

Merkur 2

UniScan
Czujnik obecno ci z aktywn

barier podczerwieni

do skrzyde drzwi z wyj tkowo

g st siatk punktów detekcji

idealny do bezdotykowego

otwierania drzwi w szpita-

lach, restauracjach lub do

sterowania wiat em

jako w cznik bliskiego

zasi gu (0,05�0,2 m) i 

jako prze cznik energii

(0,05�0,6 m)

UniScan

TopScan

CleanScan
W cznik z aktywn

podczerwieni

do zastosowa przy wysokich

wymaganiach w kwestii

higieny



Czujniki do dalszych obszarów zastosowa

7Brama przesuwna Brama pionowa Brama sk adana Transport publiczny Przemys

cenione bezpiecze stwo

drzwi i bram

niewielkie si y i cie ki

uruchomiania

Maty bezpiecze stwa

DW
Pneumatyczny prze cznik

i listwy bezpiecze stwa

dost pne w wielu ró nych

wersjach

wg EN ISO 13849-1

razem z listwami i

matami bezpiecze stwa

tworz ceniony system

bezpiecze stwa

CoverLine/ClickLine

S-Line

Maty bezpiecze stwa

RFGate 2

wg EN 12978 i

EN ISO 13856-2

atwy samodzielny monta ,

du a elastyczno

Urz dzenia steruj ce

RFGate 2

Urza̧dzenia
steruja̧ce
Ocena sygna u

do kontroli czujników

sygna u czu ych na nacisk

do samodzielnego monta u

wg EN ISO 13856-1

ochrona osób w zagro onych

obszarach w pobli u maszyn

i instalacji

Urz dzenia steruj ce

Maty bezpie-
czeństwa
Maty bezpiecze stwa czu e

na nacisk

ró ne kszta ty i rozmiary

Elektryczny
system listew
bezpieczeństwa



»²·²¹ ¬¸» º«¬«®»

Bircher Reglomat AG
Wiesengasse 20
CH-8222 Beringen
Tel. +41 52 687 11 11
Faks +41 52 687 12 10
info@bircher.com
www.bircher-reglomat.com 03
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W Pa stwa regionie lokalnego
przedstawiciela? Nasi specjali ci w
siedzibie g ównej ch tnie doradz
Pa stwu indywidualnie:

Kontakt

Ca y wiat w zasi gu r ki

W wielu krajach posiadamy kompetentne osoby kontaktowe, doskonale

obeznane z naszymi produktami. Nasi specjali ci i autoryzowani partnerzy

ch tnie osobi cie Pa stwu doradz , jak równie dobior indywidualne

rozwi zania.

Adresy placówek wchodz cych w sk ad naszej

mi dzynarodowej sieci znajd Pa stwo na naszej stronie

internetowej www.bircher-reglomat.com
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Ameryka P n. i P d.
Bircher America, Inc.
Tel. +1 847 952 37 30
sales@bircherreglomat.com
www.bircherreglomat.com

Benelux
Bircher Reglomat
Tel. +31 36 260 00 26
info@bircher-reglomat.nl
www.bircher-reglomat.com

Chiny
Beijing Bircher Trading Co., Ltd.
Tel. +86 10 8479 9787
info@bircher-reglomat.com.cn
www.bircher-reglomat.com.cn

Czechy
Bircher Reglomat
Phone +420 736 456 105
info@bircher.cz
www.bircher-reglomat.com

Francja
Bircher Reglomat France
Tel. +33 1 34 32 35 35
bircher@bircher-fr.com
www.bircher-reglomat.fr

Niemcy
Bircher Reglomat GmbH
Tel. +49 7031 70 60 0
info@bircher.de
www.bircher-reglomat.com

Polska
Bircher Reglomat
Tel. +48 602 723 363
info@bircher.pl
www.bircher-reglomat.com

Skandynawia
Bircher Reglomat
Nordic & Baltic
Tel. +46 40 156 090
info@bircherreglomat.se
www.bircherreglomat.se

W ochy
Bircher Reglomat
Tel. +41 79 234 35 89
info@bircher.it
www.bircher-reglomat.it


