Bedieningszuil Easy-line

Eenvoud
Traditioneel
Stijlvol
Efficiënt
Goede terreinbeveiliging houdt in dat u erover nadenkt aan
wie u toegang verleent. Vergelijk het met thuis: wie u binnen
laat en wie niet bepaalt u zelf. Binnen het bedrijf is het door
allerlei praktische omstandigheden vaak niet mogelijk zelf
"de deur'" open te maken. Matic biedt een aantal
bedieningszuilen die persoonlijke verificatie en
toegangsverlening op afstand mogelijk maken.

Uitbreidingen
Slimme uitbreidingen perfectioneren de werking van de
bedieningszuil voor uw bedrijf. Van muntautomaten,
toegangscontrolesystemen, intercomsystemen of
betaalsystemen: werkelijk iedere techniek is voor ons
bekend terrein. Neem daarom gerust contact met ons op
voor een advies op maat.

Toepassingen
Lucht- en zeehavens - recreatie - campings - kantoorpanden
- parkeergarages - transport- en distributieterreinen
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Bedieningszuil Easy-line
Technische eigenschappen
Type 1250

Type 1700

Type 2300

Materiaal

Staal, verzinkt

Staal, verzinkt

Staal, verzinkt

Hoogte

1250

1700

2300

Breedte

150

150

150

Diepte

130

130

130

Beschermingsklass

IP 40

IP40

IP 40

Afmetingen frontplaat

240 x 120

240 x 120

240 x 120

Alle maten in mm.

Eenvoudig maar efficient

Opties

De smalle bedieningszuil is geschikt voor situatie waar een

RAL naar keuze

eenvoudige bediening of controle voldoet. Deze stijlvolle zuil

RVS uitvoering

bestaat uit een stalen opbouw en een aluminium frontplaat

Afwijkende hoogte

welke volledig aangepast kan worden naar de wensen van de
klant. De zuil is beschikbaar in 3 types. Deze types maken

Ontzorgen

bediening mogelijk voor personenwagens, voetgangers en

Uiteraard kan Matic uw partner zijn in het voorzien van:

vrachtwagens. Hierdoor kunnen we u in iedere specifieke
Fundaties

situatie voorzien van een unieke toegangszuil.

Ontstraten en herstraten

Standaard uitvoering

Snoeien begroeiing

Staal, verzinkt

Verwijderen obstakels

aluminium frontplaat t.b.v. intercom/toegangscontrole

Bekabeling ten behoeven van de elektra componenten

Verkrijgbaar in 3 verschillende hoogtes

Sturingen, bedieningen e.d.

Geen afsluitbaar toegangsluik aan achterzijde
Kleurstelling: RAL9005 (zwart), RAL6009 (groen), RAL7016
(antracietgrijs)
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