Poortautomatisering Persoons- en
voertuigbeveiliging

Intelligente
veiligheidsoplossingen
Kindvriendelijk
Bij Matic staat veiligheid en betrouwbaarheid voorop.
Daarom voldoen de elektrisch aangedreven poorten van
Matic dan ook aan alle Europese (CE) richtlijnen.
Tevens is Matic aangesloten bij de N.H.I en is Matic ISO en
VCA gecertificeerd. Een poort die opendraait of –schuift,
moet meestal snel weer dicht.
Het intelligente inductief overdrachtssysteem met
veiligheidslijst zorgt voor de overbrenging van de pulsen van
de veiligheidslijst naar de besturing. Als de lijst wordt
aangeraakt, wordt de poort direct teruggestuurd. Fotocellen
besturen en regelen dit. Deze besturing voorkomt dat de
poort voortijdig dichtgaat en reduceert de kans op
ongelukken tot een minimum.
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Poortautomatisering Persoons- en
voertuigbeveiliging
Veiligheidslijst: Het inductief overdrachtsysteem t.b.v. de veiligheidslijst zorgt voor de overbrenging van de pulsen van de
veiligheidslijst naar de besturing. Waardoor bij aanraking van de veiligheidlijst de poort direct terug gestuurd wordt. Dit voorkomt
beknelling op plaatsen waar hier toe de kans bestaat.
Detectielus: Detectielussen zorgen er voor dat wanneer er een voertuig op een lus staat de poort niet dicht gaat. Als de sluitende
beweging al is ingezet zal de poort weer open gaan als de lus alsnog een voertuig detecteert.
Fotocel: Een poort die open draait of schuift moet meestal snel weer dicht. Intelligente fotocellen besturen en regelen dit. Aan beide
zijde van de doorgang wordt een infraroodcel geplaatst. Door onderbreking van de onzichtbare infrarood straal voorkomt deze
besturing voortijdig dichtgaan of stopt het de sluitende beweging. Bovendien sluit het ongelukken vrijwel uit.
Video-intercom: Om een optimale veiligheid in uw woon- of werkomgeving te creëren kan uw situatie worden uitgerust met een videointercom. Bij het bellentableau van de poort zal een camera worden ingebouwd zodat u niet alleen met een bezoeker kunt spreken,
maar ook kunt zien wie er bij u aanbelt.
Elektromechanisch slot: Heeft uw draaipoort veel last van wind of wilt u uw poort extra beveiligen in gesloten positie, dan houdt het
universele elektromechanische slot uw poort automatisch gesloten. Op het moment dat de poort open gestuurd wordt, zal deze zich
automatisch ontgrendelen.

Service:

Kindvriendelijk:

Bij de Matic S&ES servicedienst zijn onze servicemonteurs 24
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beste kwaliteit producten kan er bij een eventuele storing of
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schade direct worden gerepareerd, maar desgewenst ook op

uitgevoerd met speciale scharnieren, zodat inklemmen wordt
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voorkomen. Matic is ook gecertificeerd volgens het Keurmerk
Instituut.

Naast onze servicedienst kunt u ook kiezen voor een
onderhoudsovereenkomst, waarmee u de levensduur van uw
installatie verlengt. Met een onderhoudsovereenkomst krijgt u
de zekerheid dat uw Automatisering/Toegangscontrole in top
conditie blijft. U heeft als contracthouder naast de zekerheid
van uw veiligheid ook het voordeel van verlaagde voorrij- en
uurtarieven en korting op materialen, die ook bij eventuele
storingen en schadereparaties gehanteerd worden. Het
servicenummer is 0492-345850

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